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EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Diputats, vagin prenint lloc als seus escons, 

el'aquí breus instants comen¡;arem la sessió. Comen<,;:a 
la sessiÓ. Té la paraula la Secretaria Primera el'aques
ta Cambra, Sra. Catalina Enseñat, per fer lectura de 
l'escrit del President del Govern d'aquesta Comunitat 
Autónoma, ExceHen tíssim Sr. Gabriel Cañellas Fons, 
que ha plantejat, previa eleliberació del Govern, la 
Qüestió ele Confianc;a a que fa referencia l'articJe 32 
elel nostrc Estatut d'Autonomia. Secretaria, vol proce
elir a la lectura de l'escrit firmat pel President del Go
vern? 

1.-
LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 

ExceHentíssim Sr., havent transcorregut quasi la 
meitat de la legislatura des que aquest Parlament ator
ga la confian<,;:a a l'actual Govern de la Comunitat Au
tónoma de les Illes Balears, sembla que ha arribat el 
moment oportú perque, a la vista del camí transcor
:regut i el que queela per recórrer, aquesta Cambra 
manifesti de bell nou el seu criteri, a través de la vo
tació de confianc;a, sobre la política prevista pel Go
vern¡ Autonomic i en funció del compliment del progra
ma exposat a la Sessió d'Investidura del mes de juny 
del 1983. El caracter especial que té, de fet, aquesta 
primera legislatura autonómica, imposa, més que cap 
altra circumstfmcia, que el Govern de la Comunitat 
gaudeixi d'una confian<;:a cIara, manifestada fefaent
ment, de part de la Institució de la qual, en definiti
va, emana el Govern, i és per aquesta raó que sembla 
políticament i parlamentariament necessari que la 
Cambra es pronuncil sobre si les passes que ha donat 
el Govern i la política aplicada d'acord amb el seu 
programa en mereixen l'aprovació, i també, sobre si 
les grans línies d'actuació previstes per a la resta de 
la legislatura són reflex deIs parers del Parlament Ba
lear. Arnés d'aixó, tant l'acció del Govern, considera
da en si mateixa, com la peculiar composició d'un 
Parlament, que no consagra cap majoria cIara, reque
reixen que la confian<;:a, que és imprescindible per a 
una governabjJitat rigorosa i eficient de la Comunitat 
Autónoma es projecti, sense cap casta d'ombra, sobre 
els qui tenen la responsabilitat conferida per aquesta 
Cambra, d'assumir el poder executiu autonomic. És 
aquesta assistencia moral i política que ha de perme
tre, en tot moment, governar amb pols ferm i objec
tius clars un gabinet, l'efidlcia del qua!, sera precisa
ment en funció del suport parlamentari que tengui. El 
camí recorregut i el que manca per recólTer, i un al
tre en la mateixa mesura, impulsen el President de la 
Comunitat Autónoma, a soHicitar d'aquesta Cambra 
expressió del seu criteri, justament en el moment en 
que som a punt de passar l'equador de la legislatura 
i abans que els Pressuposts Generals de la Comunitat 
Autónoma, que són l'expressió més rotunda de la po
lítica del Govern, se sotmetin a l'aprovació d'aquesta 
Cambra. És per aixo que, d'acord amb l'article 32, 
apartat 3 de l'Estatut d'Autonomia i d'acord amb l'ar
tiele 135 del Reglament del Parlament de les llles Ba
lears, el President del Govern, havent-ho considerat 
previament el Consell de Govern, en la sessió tinguda 
dia 22 i dia 23 de novembre de 1984, planteja la Qües
tió de Confian<;:a, sobre la gestió realitzada i sobre els 
plantejaments programatics prevists a la resta de la 
legislatura. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sra. Secretaria. Té la paraula, el 

President de la Comunitat Autónoma, Sr. Gabriel Ca
ñellas. 

EL SR. CAÑELLAS FONS: 
Sr. Presiclent, Sres. i Srs. Diputats. D'aquÍ poc fara 

un any i mig que, eles ele l'improvisat Parlament de la 
Llotja, vaig demanar a aquesta Cambra la confian¡;a 
per ser investit com a President del primer Govern 
Au,tonómic, aleshores ja vaig remarcar el fet, pIe de 
simbolisme democratic, d'un Parlament que exercia la 
primera i la més important de les seyes funcions, de 
totes aquelles funcions que són les que té encomana
des, atorgar o denegar el poder. Amb aixó volia signi
ficar alló que és l'esencia del regim parlamentari, que 
consagra el nostre Estatut d'Autonomia, el qual té, en 
la relació de confian<;:a Par1ament-Govern, J'eix fona
mental, a l'entorn del qual s'agrupa el més important 
de la nostra vida política. És aquesta relació de con
fian<;a la que converteix, literalment, el Govern de la 
nostra Comunitat Autónoma, en una emanació d'aques
ta soberania popular que encarna la Cambra. I aques
ta relació de confiar¡<;a és la que m'impulsa, havent 
passat un any i mig, a soUicitar-ne una reafirmació, en 
funció de les coses que hero fet al llarg d'aquest 
temps i en funció d'alló que el meu Govern té projec
tat de fer en el futuro Té projectat fer-ho en el futur 
si, Sres. i Srs. Diputats, ero permeteu vosaItres la con
tinultat amb el vostre vot ratificador. Pens, Sres. i 
Srs., que és necessari que perfilem amb rigor i amb 
exactitud l'abast i el significat polítics ele la Qüestió 
de Confian<;:a. I en aquest sentit vull recordar a la 
Cambra, primer, que la Qüestió de Confian<;a és un 
deIs c?nals específics per fer efectiva. la responsabili
tat política del Govern davant el Parlament; segon, 
que plantejar-Ia és sempre un acte voluntarí i no obli
gat del President i del seu Govern que es dirigeix a 
la Cambra per soHicitar-ne la ratificació ele la confian
¡;a concedida temps enrera; tercer, que el fet que un 
Govern tengui revessos parlamentaris puntuals, no 
significa que hagi perdut la confian<;a que necessita 
de la Institució Parlamentaria, les qüestions legislati
ves puntuals i la confian<;:a es mouen a dos planols di
ferents; quart, que d'acord amb el nostre Estatut, la 
perdua de confian<;:a no pot esser maí una pressump
ció, sinó que s'ha d'aprovar a través de la Moció de 
Censura, excepte que el President, volunHlríament, com 
passa en aquest cas, vulgui plan tejar el tema davant 
la Cambra i cinque, que la finalitat de totes les qües
tions de confian<;:a, en general, i d'aquesta, en particu
lar, és cercar l'aprovació de la política que s'ha duta 
a terme, l'aprovació de la política a desenrotllar i el 
refon;ament de la posició del Govern i el reagrupa
ment de la majoría parlamentaria que és la que pot 
permetre la formació d'un Govern salid i fortament 
assentat. Amb aixo, Sres. i Srs. Diputats, vull dir-vos 
de manera explícita, que el fet de plantejar delibera
dament i voluntariament una Qüestió de Confian<;a, 
obeeix el desig, no gens dissimulat, de refor<;:ar la po
sició del Govern, reclamant de la majoría deIs repre
sentants de la sobirania popular balear un suport clar 
a una política i a un gabinet, no necessit recordar-vos, 
cosa que sábeu perfectament, que en una democracia 
són els vots, i res més que els vots, que confereixen 
el poder o que el lleven, que sancionen una gestió o 
que la condemnen, que donen Hum verda als progra-



DlARI DE SESSIONS / Núm. 27 /28 i 29 de novembre del 1984 883 

mes o que els envien, amb el passaport, al llimb de 
les bones intencions polítiques. Alló que cerc, alló que 
pretenc, amb aquesta Qüestió de Confian<;a són vots, 
vots per poder governar amb eficacia, en nom de la 
majoria del poble balear. Pens, Sres. i Srs. Diputats, i 
lamentaria profundament que aixó s'interpretas com 
una crítica, cosa que esta absolutament enfora de la 
meva intenció, que la normal Huita política plena 
d'apassionaments i de noble activitat per problemes 
i per qüestions puntuals, ens impedeix elevar-nos so
bre l'anecdota diaria, per contemplar globalment l'es
tat de la nostra autonomia. El carrer, el camí recorre
gut, els gran s temes resolts o els pendems i els eixos 
conductors d'un procés que continua implacablement 
la seva marxa, i pens que en un acte políticament re
llevant, com aquest que ens ha convocat a tots, avui, 
en aquesta Cambra, és obligat que fos faci partícips 
d'aquesta tasca sorda, pero decisiva, jo diria que, tal 
vegada, la més decisiva de totes, de donar contingut 
al nostre Estatut d'Autonomia, a través d'unes com
petencies transferides i assumides; comprenc que 
aquestes negociacions resultin poc atractives política
ment, en la n1esura que són, normalment, complexes, 
tecnificades i escassament rendibles des d'un punt de 
mira electoralista, i més i tot, poc mengívoles perque 
s'oregin a través deIs mitjans de comunicació i, no 
obstant, jo em permel recordar que no hi hagut res 
més important, en aquest primer any, que la negocia
ció de les transferencies, fins al punt que, a parer 
meu, cap Govern de la Comunitat Autonoma no pot 
ser jutjat amb justesa i amb justícia, sense ponderar 
el procés transferidor, sigui per comprendre íntegra
ment les possibilitats operatives .que· resultin d'aquest 
proc.és, sigui per calibrar, en termes exactes, les pos
sibilitats de la nostra autonomia, en definitiva, la Co
munitat Autónoma que estrenarem a la Sessió d'In
vestidura de la Llotja, a que hem fet referencia, 
era, de fet, imitant els escolastics, una «tabula rasa 
nihil scriptum est», una taula rasa on no hi 'havia res 
escrit, i el nostre Estatut d'Autonomia, només una de
claració de bones intencions que s'havia de convertir 
en realitat incorporant, precisament, competencies, 
competencies valorades adequadament. 1 no importa 
que vos digui qHe una part important de les energies 
i, sense dubte, la millor, la major dJ.rrega financera 
del meu Govern, la major carrega de feina del meu 
Govern, ha anat a compte de les negociacions de trans
ferencies a l'Administració Central i a l'assumpció 
conseqüent de competencies. Creis-me si vos dic que 
no ha estat una tasca facil, haver de compaginar 
aquest procés negociador amb l'acció de Govern, els 
estires i eIs amolles amb Madrid i la construcció de 
tot l'edifici autonómico Bé, quins han estat els criteris 
de la Comunitat amb materia de transferencies? quins 
objectius ens havíem fixat? quina és la situació des
prés d'un any i mig de Govern Autonomlc? Permeteu
me, Sres. i Srs., encara que faci, que faré un esfor~ 
per fer-ne una síntesi comprensible, que m'abstengui 
sobre el particular i vos faci partícips del tema més cab
dal del nostre procés autonómic, perque tengueu en 
conseqüencia elements suficients de judici per valorar 
positivament o negativament l'acció del meu Govern. 
L'objectiu basic de 'la política de transferencies del 
Govern Balear ha estat de fer la maxima assumpció 
de competencies sempre i quan en quedas garantida 
la suficiencia finan cera de les valoracions Aquesta 
orientació política, crec que raonable, ha provocat, no 

ho negarem, alguns retards en el calendari d'assump
ció de competencies, no obstant aixó, hem cregut fer
mament, i creim encara, que era millar allargar les 
negociacions més que no tancar precipitadament 
acords que no venguéssin avalats amb una mínima do
tació economica, l'exemple, tal voIta més aclaridor, 
d'aquest criteri governamental, el tenim en la negocia
ció de la competencia més important en import eco
nomic, el de les carreteres; vull recordar-vos que aques
ta competencia se'ns va oferir ja a la primera reunió 
de la Comissió Mixta de Transferencies, el juliol de 
l'any 1983, pero amb una dotació, ben a les clares, in
suficient, 300 milions de pessetes per inversió de re
posició. Després d'un any d'intenses i, de vegades, du
res negociacions, hem aconseguit que les carreteres 
hagin estat traspassades en quasi 1.000 milions de pes
setes de dotació d'inversió i de reposició. Pensam que 
valia la pena el retardo En entrar a fer una valoració 
de la política de transferencies seguida pel Govern Au
tonómic, és necessari distingir entre dos planols, dos 
planols completament diferents el marc de les regles 
de joc, a l'ambit del qual es produeixen sempre les 
transferencies i la consideració de si aquest marc és 
o no l'adequat, les regles del joc que condicionen la 
valoració i !'assumpció de les competencies, són rela
tivament senzilles, l'element essencial és el cost efec
tiu deIs serveis, dins el qual, d'acord amb la metodo
logia del Consell de Política Fiscal i Financera, s'han 
d'incloure les despeses de personar, de funcionament 
i la inversió de reposició i del qual s'han d'excloure 
les transferencies corrents i de -capital, la inversió 
nova afecta la competencia, s'ha de finan¡;ar via Fans 
de Compensació, i les dotacions corresponents a les 
transferencies corrents i de capital que s'han de nego
ciar any rera any, a Comissions Multilaterals on que
daran representades totes les Comunitats Autónomes. 
Finalment, l'assignació corresponent al cost efectiu deIs 
serveis es rep per la Comunitat Autónoma, a través del 
percentatge de participació en els imposts estatals no 
cedibles; idó bé, dins aquest marc, és cIar que insa
tisfactori pels interessos de la nostra Comunitat Au
tónoma, el Govern Balear s'ha imposat tes directrius 
conductores següents: Primera, consolidació i amplia
ció de les transferencies de competencies efectuades a 
la fase pre-autonómica, amb aixo hem aconseguit, per 
una part, assolir el sostre autonomic amb competen
cies concretes i esgotar totes les possibíJitats esta tu
taries per a aquesta primera fase de cinc anys, i per 
una altra, disposar de valoracions definitives del cost 
deIs serveis transferits, aconseguir-ne la inclusió dins el 
percentatge de participació en els imposts no cedibles, 
amb la qual cosa es garanteix, amb una major mesu
ra, la suficiencia del finan<;ament en els anys futurs, 
ja que revisaran automaticament les dotacions pressÚ"
posHlries de cada exercici. A més a més, s'ha de dir 
que la valoració definitiva de les competencies ha es
tat bastant superior a la provisional, tant per l'amplia
ció de les competencies en si, com per la revísió de 
les dotacions financeres. Segona, negocíació de noves 
transferencies de serveis, amb la qual cosa hem am
pliat el nostre marc competencial, entre aquestes com
petencies s'han de destacar les de carreteres i les 
d'ICONA, totalment transferides, i les de l'habitatge, 
quasi totalment transferida, totes han estat suficient
ment dotades, si ho miram des de les perspectives i 
els criteris restrictius finan<;adors de l'Administració 
Central. Tercera, hem intentat rompre, amb resultats 
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decepcionants, tot s 'ha de dir, l'uniforrnisme en mate
ries i ritme de transt'erencies, imposats per l'Adminis
tració Central i d'acord amb els criteris que té, summa
ment restrictius a l'hora d'interpretar les possibilitats 
constitucionals. En aquest sentit anava orientada la 
proposició de l'OIRABA, que aprova aquest Parlament, 
que ens hauria permet accedir directament al sostre 
competencial d'altres Comunitats Autonomes de l'arti
cle 143, com va passar a Valencia o a Canaries, i ens 
hauria possibilitat el traspas íntegre immediat de com
petencies vitals per a les nostres illes, i en aquest ma
teix sentit, s'han de situar les proposicions de llei or
ganica, sobre recursos hidraulics, sobre materies d'en
senyament universitari i no universitari, que varen 
mereixer l'aprovació d'aquesla Cambra, excepció feta, 
valorosa no per al Govern, sinó per a la Comunitat 
Autonoma, del Grup Socialista. Abans de continuar en
davant, he de comunicar a la Cambra que un cert 
triomfalisme de l'Administració Central adverteix, amb 
reiteració, que el procés de transferencies esta, prac
ticaTIlent, enllestit, per a totes les Comunitats AutO
llames de l'article 143, en aquesta primera fase, amb 
la qual cosa, se'ns transmet el missatge, no tan soIs 
als Governs Autonomics, sinó també a l'opinió públi
ca, que ja s'ha esgotat el capítol de traspassos, fins 
que no hagin passat cinc anys. Aquesta actitud no és, 
en absolut, compartida pel Govern Balear, i basta un 
simple repas al Títol Segon de l'Estatut i a l'agenda 
de treball exposada a la Comissió Mixta de Iransfe
rencies de dia 20 de juny del 83, perque vegem la 
llarga llista de materies pendents que aquí les teniu, 
l'IRYDA, amb problemes insalvables de valoració, mi
neria i recursos miners deIs quals no se n'ha volgut 
parlar, provelment i sanejament amb els seus greus 
problemes derivats de l'incongruent sistema de finan
~ament de la inversió nova, ordenació del Jitoral, trans
port ferroviari, amb manca, una vegada més, de finan
<;:ament per a una inversió noya, sessió dels tributs, la 
problematica del qua!, per la importancia que tenen, 
creim que mere ix un capítol de tractament a part, 
els... amb oferta de finan<;:ament, totalment nuHa, el 
sanatori Joan March, altre tant, casinos, jocs i apos
tes. És a dir, que qüestions greus i importants con ti
nuen encara, sense una resolució satisfactoria, a pesar 
deIs esfon;:os i les negociacions d'aquest Govern. Fins 
aquí, Sres. i Srs. Diputats, he exposat a la vostra con
sideració les directrius que ha adoptat el Govem Au
tonomic en materia de transferencies, pens que aquest 
infonme seria incomplet si jo no retia compte a la 
Cambra, perque es faci un judici polític correcte deIs 
problemes i deIs esculls importants amb que hem topat 
en el procés negociador, i que, des de la primera reu
nió, assenyalarem oportunament a l'Administració Cen
tral. L'escull més greu se'ns plan teja a l'hora d'enques
tar el finan<;:ament de les competencies amb el siste
ma financer autonómic, així, el finan~ament de la in
versió nova, com que no es preveu la seva inclusió, ni 
tan soIs parcial en el cost efectiu del servei, és cana
lit zar, exclusivament, a través del Fans de Compensa
ció Interterritoria!, i en el qual les assignacions pre
vistes per a Balears són completament insuficients. De 
fet, s'ha desnaturalitzat la funció del Fons com a ins
trument compensador deIs desequilibris regionals, ja 
que s'ha convertit en un sirllple mecanisme finan~ador 
de la inversió nova de les competencies assumides, és 
a dir, i perque m'entenguin, la inversió nova que pu
guin efectuar les Cómunitats Autónomes tio es deriva, 

.. 

com seria lógic, de les necessitats d'infraestructura, 
SIllO del nivell de riquesa de cada Comuilitat amb la 
paradoxa absurda que quan més riquesa directa i in
directa generin aquestes inversions, manco, més p eti
ta sera la dotació del Fons de Compensació per als 
anys que han de venir. A més, la quantitat assignada 
a la nostra Comunitat Autónoma es distribueix en tres 
bloes, el primer per finan<;:ar inversions noves amb 
competencies assumides i amb gestió directa de la Co
munitat Autonoma, el segon per financ,:ar inversions 
noves a competencies transferibles, pero que encara 
no estan assunlÍdes, i un tercer, per finan~ar les in
versions noves de la mateixa Adrninistració Central, 
és a dir, que el fet de no assumir una competencia, 
no garanteix que es mantendra un nivell adequat d'in
versió nova, ja que, de totes formes, ens posem com 
ens posem, aquesta s'ha de finan<;:ar tota, de tota ma
nera, sempre, a través del Fons de Compensació. La 
posició del Govem Balear, en defensa deIs nos tres in
teressos i davant aquests criteris absurds i que nos
altres hem considerat. .. , ha estat clara, hem rnantin
gut sempre que la inversió nova, totalment o en part 
s'havia d'incloure en el cost de prestació deIs serveis 
i, per tant, en el pereentatge, tant si és plausible que 
és autoritzada per l'Estatut i per la LOFCA, en definir 
el cost de prestació de serveis com a la suma deIs 
costs directes i indirectes, així com de les despeses 
d'inversió que els corresponguin. Si no es volia seguir 
aquest camí, soHicitarem la posada en marxa deIs fons 
d'anivellació deIs serveis mínims, previst a la Consti
tució i a la LOFCA, pero encara, fins aleshores, igno
rat pel Govem Central, no hem tengut cap rcsposta, 
o fins i tot també, varem proposar la participa ció de 
la planificació economica general, participació igual
ment prevista a la Constitució, i també ignorada. El 
segon problema és. el finan<,:ament de les transferen
cies corrents i -de capital, també excIoses deIs costs 
deIs serveis transferits amb el que aixo suposa, el Go
vern Autonomic planteja, des del primer moment, la 
necessitat d'incIoure'n, si rnés no, almanco una part 
en els acords de transferencies, institucionalitzant per 
a la resta uns mecanismes ele distribució que garantis
sin les dotacions economiques corresponents. El si
lenci ha estat l'única resposta a aquestes peticions 
raonables amb la qual cosa, i ara en posaré un exem
pIe que ens permetra una comprensió cabal, els fons 
corresponents al pagament de pensions a la tercera 
edat i als malalts, no es troba de cap manera garan
tit, ja que l'Adrninistració Central ha considerat, amb 
contradicció cIara amb l'Estatut i amb la LOFCA, que 
no es troben incIosos en el cost efectiu deIs serveis. 
1 la cosa més greu no és tan soIs que l' Administració 
Central no crea uns mecanismes altematius, sinó que 
assumeix una discreccionalitat més que dubtosa, des 
d'un punt de mira constitucional que li permet repar
tir el fons, segons els criteris que tengui i sotmetent 
a una situació de dependencia tal les Comunitats Au
tónomes que, amb aquest plantejament, elifícilment, si 
poden considerar-se autónomes. La tercera gran falli
da del sistema de finan<;:ament ha sorgit, sorprenent
ment, enguany mateix, a l'establiment del percentatge 
de participació en els imposts estatals de 1985, coro 
saben perfectament el percentatge de la participació 
s'estableix sumant el cost de tots els serveis, en rela
ció amb els imposts estatals recaptats, aquesta relació 
es calcula per un any donat, per un any base, que, 
d'acord amb I'Estatut i amb la LOFCA, ha ele ser l'úI-

-
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tim pressupost anterior a la transferencia del servei 
valorat, és a dir, en cas, l'any base seria l'any 1982, 
per a les transferencies del 8J, i el 83, per a les trans
ferencies del 84, percentatge obtengut d'aquesta ma
nera garantía l'autonomia tinancera, ja que revisarien 
automaticament les dotacions de serveis transferits, 
d'una manera proporcional a l'increment deIs imposts 
estatals. Ido, bé, estic segur que ha d'interessar a la 
Cambra coneixer que l'Administració Central, oblidant
se d'aquesta normativa legal i de la propia metodolo
gia, proclama, proclamava que establia aixÍ l'any 81 
com a any base, ha considerat com a any base l'any 
1984 i que ha actualitzat els costs a unes taxes molt 
inferiors, concretament el 6 % a les deis increments 
deIs ingressos, que eren el 24 %, amb la qual cosa, i 
per efecte acumulatiu de dos anys, ens trobam que les 
dotacions pressupostaries per a 1985, són aproximada
ment un 18 % inferiors a les que haurien pogut re
sultar si s'haguessin aplicat els metodes prevists, un 
nou retal!, un nou retall ido, a l'autonomia financera, 
a l'autonomia per part d'un Estat que, per aquesta 
via ens traspassa habilment, si no anam vius, una bona 
part del propi deficit. Finalment, ens trobam amb el 
greu problema de la cessió deIs tributs, competencia, 
l'exercici mitjan<;ant el quaL constitueix un objectiu 
basic d'aquest Govern, ara bé, s'ha de calibrar en ter
mes justs la importancia exacta que la cessió del tri
but té respecte al finan¡;ament deIs serveis transferits, 
ja que el rendiment que se n'obtengui, en cas de ces
sió, es deduiria de la xifra total del percentatge, és 
més, en aquest moment, es produeix la paradoxa que, 
en aplicar les diferents taxes d'increment recaptatori 
o els imposts cedibles o els no cedibles, les Comuni
tats Autonomes, amb tributs cedits, es veuen penalit
zades, ates que la condició d'equilibri, tan soIs es 
compleix si s'apliquen taxes d'increment 19uals. Pero, 
al marge d'aquesta conducta de l'Administració Cen
tral, la política del Govern Balear ha estat la de re
querir la cessió deIs tributs en la forma prevista a 
l'Estatut i a la LOFCA, que no ha estat, aixó és clar, 
l'oferida per l'Administració Central. Balcars és l'úni
ca Comunitat que no té una llei específica de cessió 
de tributs, i potser vos demaneu per que. La resposta 
és simple, perque el Projecte de Llei, elahorat pel Go
vern Central, condicionava l'entrada en vigor de la 
Llei al compliment d'un requisit que a les Balears, pro
bablement no s'arribé'-ra a complir mai, ja que el cost 
deis serveis transferits, difícilment igualara o supera
ra el rendiment deIs tributs cedibles, atesa l'alta pres
sió fiscal balear i el baix nivell deIs serveis públics 
estatals. Debades hem proposat al Govern Central al
ternatives basades o bé en una cessió parcial, o bé en 
el compliment del mandat estatutari de cessió deIs 
rcndiments, amb una liquidació final d'any de les di
ferencies que s'haguessin produi't, ni d'una manera 
ni de l'altra, no ho hem aconseguit i així estam enca
ra el dia d'avui. Només s'ha obert un sol raig d'espe
ran c;:a , aquest raig ve amb l'atorgament, a soHicitud de 
la Comunitat Autonoma, d'una xifra voluntaria de 550 
milions de pessetes, al marge del Fons de Compensa
ció i com a finan<;ament addicional en el Pla de Sa
nejament Integral, amb aixó, de qualque manera, hem 
obert un portell en el finan¡;ament exclusiu de la in
versió nova, a través del Fons, tot i així, esperam que 
sigui el comenc;:ament d'un replantejament deIs siste
mes financers autonomics, replantejamcnt que, amb 
plena unanimitat, estan reclamant, absolutament, to-
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tes les Comunitats Autónomes. Jo he de demanar-vos 
disculpes perque aquesta exposició que, sense dubte, 
vos deu haver paregut enfarragada i poc atractiva, 
d'acord amb els parametres que se solen usar per de
finir all0 que és políticament atractiu, pero faltaria al 
deure que tenc com a President del Govern i crec que 
tampoc aquesta Cambra no compliria la missió que té 
encomanada, si no se sotmetien a la seva consideració 
la política seguida en materia de transferencies, el5 
criteris del Govern, les coses que hem aconseguit, el 
camÍ que hem recorregut ¡les frustracions que hem 
patit. Plantejar una qüestió de confian<;a sense solU
citar l'aprovació d'aquesta Cambra en el tema més 
important del nostre procés autonómic constituent se
ria una Qüestió de Confianc;:a que hauria obviat els 
aspectes cabdals de la política del GovGrn, seria, si 
em permeteu l'expressió, una Qüestió de Confianc;:a 
falsejada en els termes i en els continguts. Pero pas
sem ja a altres aspectes, crec que, teóricament, la la
bor d'un Govern en plantejar la Qüestió de Conhanc;:a, 
s'ha de contemplar en funció del grau de compliment 
del programa que obtengué, precisamenr, la confianc;:a 
de la Cambra. Dic teoricament, perque qualque Grup 
Polític present en aquesta Cambra sap, amb especial 
exactitud, que si haguéssim de retirar la confian~a 
d'acord amb les rectificacions operades sobre els pro
grames electorals i els discursos d'investidura, a les 
hores d'ara ja faria temps que s'haurien d'haver avan
c;:at les elecccions generals, no obstant, i afortunada
ment no és aquest el cas del Govern de la Comunitat 
Autónoma de les Illes Balears, si esta disposat a 50t
metre, a sotmetre's a una confrontació pública i di
recta amb el programa, sotmes a consideració del Par
lament, i em permet de recordar-vos, Sres. i Srs., que 
en el meu discurs d'investidura i en la relació en la 
tasca d'anar posant les pedres de toc de l'edifici au
tonómic, vos vaig dir que desenvoluparíem la nostra 
activitat en un triple front: creant un marc jurídic 
que facilitas i permetes la normal vida política, eco
nomica i institucional; assumint les competencies de 
manera progressiva i impulsant l'envolada de les Insti
tucions i de l'Administració Autonómica. Avui, quan 
no fa més que un any i mig escas, aquestes són les 
nostres 1'aons, Sres. i Srs . Diputats, el procés de trans
ferencia acabat íntegrament amb alló que de nosaltres 
ha vengut. Queden, com hem dit, alguns temes encara 
per discutir, el disseny i vertebració d'una administra
ció autonómica incorporant basicament el personal 
transferit per l'Estat i dotant les Conselleries deIs mit
jans físics adequats per tal que puguin anar complint 
la seva activitat, i tot aixo procurant que el ciutada 
no hagi notat, sinó tot el contrari, cap deteriorament 
en la gestió deIs assumptes públics i en les practiques 
burocratiques de l'administració de nou encuny. Crea
ció d'un marc jurídic adequat, amb la qU31 cosa hem 
donat compliment quasi a la totalitat de les promeses 
legislatives que vaig especificar en el Discurs d'Inves
tidura. Llei de Regim Jurídic, que, per afany de sis
tematisme ha abastat també l'Estatut del President, el 
deIs Consellers, l'Organització del Govern i el Regim 
Jurídic. La Llei de la Comissió Tecnica Interinsular, 
per complir el programa legislatiu que vaig prometre 
al Discurs d'Investidura manquen una Llei de la Fun
ción Pública, pendent, perque hi ha d'estar, que l'Es
tat Central promulgui el desenvolupament de la propia 
LIei de Reforma. La Llei deIs Consells lnsulars, pru
dentment ajornada amb l'anuencia de tots aquests 
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Grups Polítics, pero ja amb una data marcada per a 
la seva discussio. La Llei EleclOral que, de tet, esta 
elaborada des de [a molt de temps, elaborada pel Go
vern i tan sois pendent del consens imprescindible que 
ens permeti la remissió a la Cambra. A aquestes rea
litats legislatives s'hi ha cl'afegir la LIei del Consell 
Assessor de Radio-Televisió, la de l'Escut ele la Comu-
11itat, la reguladora elel Consell de la Joventut, la re
guladora deis Establiments Extrahotelers. J a s'han 
elaborat i es traben pendents de rer11issió en aquesta 
Cambra, la LIei de l'Artesania, la de Normalització lin
güística i la LIei de Finances, i en fase d'elaboració, 
en aquest moment, la de la Creació el'una Televisió 
Autonomica de les Illes Balcars. Aquests fets, des del 
punt de mira de donar coherencia i sentit a la nos
tra Comunitat no s'han de limitar a una activitat legis
lativa responsable, a una posada en marxa efica;: de 
tot l'aparell administratiu autonomic i a una negocia
ClO rigorosa del procés de transferencics, sinó que 
també s'han projectat, per una part, a una política de 
compra i habilitació d'edificis a fi de clonar-hi cabuda 
a les Conselleries i, per una al tra, a una creació de 
serveis a Institucions, tal volta, poc espectaculars per 
la galeria o cara a la galeria, pero d'import~mcia cab
dal per a un funcionament efic.a<; de les InsHtucions. 
Pens, en aquest moment concretament, en la reforma 
de tota l'activitat publicística oficial de la Comunitat 
Autonoma, actualment racionalitzada, modernitzada i 
puntual, en la creació de l'Institut Balear d'Estadísti
ca, que coorelinara tota ]'estadística autonomica i per
metra un coneixement rapid de daeles estadístiques 
fonamentals per als sectors públics, pero també per 
als privats, en la creació de l'Institut Balear d'Econo
mia, la importancia del qual no es necessari que vos 
remarqui, ja que ha posat en marxa la confecció del 
prográma economic regional, la posada en marxa d'una 
televisió autonomica, tan important per a la normalít
zació lingüística i Lan important com a element infor
matiu cohesionaelor de la societat balear en el doble 
front social i polític i l'elaboració d'un Pla Informatic 
Balear, que sistematitzi i posi en marx a una ordena
ció del sector amb possibilitats fantas tiques d'assis
tencia en els municipis, en els Consells Insulars i en 
les Institucions privades, són elues realitzacions que el 
meu Govern pensa dur a terme abans d'acabar aques
ta legislatura. Permeteu-me, ara, Sres. i Srs. Diputats, 
que havent arribat en aquesta part de la intervenció, 
passi d'allo que podríem anomenar acció institucional 
autonomica a unes polítiques més concretes que vaig 
anunciar, també en el Discurs d'Investidura, el grau 
de compliment, l'esperit i la projecció del qual vull 
sotmetre a l'aprovació d'aquest Parlamento És obvi 
que jo vos recordi ara que les eleccions consagraren 
a les nos tres illes, una majoria parlamentaria, la fi
losofia política, els programes electorals i el demble 
públic de la qual, podien discrepar i diferenciar-se en 
punts, més o manco importants, pero que tenien el 
denominador comú d'assumÍr la gran tradició lliberal 
occidental que creu que la primacia de l'individu esta 
sobre l'Estat, que afirma que la for¡;:a creadora de la 
llibertat, que pensa en la funció subsidHlria deIs po
ders públics davant una societat vital i lliure i que 
sosté la bondat d'una economia social de mercat en
front d'altres plantejaments intervencionistes i socia
litzadors. 1 que, al mate ix temps, incorpora l'acció pú
blica a l'acció pública, aquesta sÍntesi que hem here
tat de la nostra cultura europea que de l'humanisme 

i elel cristianisme fa els principis inspiradors de tat un 
sistema de valOrs. No podla ó>er ct'una ZtiLra nlétnera a 
unes illes que són exemples, per la historia, per la 
cultura, per pedil sociologic i, fins i tOl, per la seva 
geografia, si m'apurau, d'aquestes societaLs occielentals 
que, assumint una tradició projectada cap el fulur, 
han configurat un tipus ele soeietat permeable que 
propicia el beneslar, que valora el treball i la inicia
tiva, moderada en les conduetes, i en les actituds, amant, 
sempre, ele la llibertat i ele les llibertats i consagrado
ra d'un ordre social regit pel merit, per la inteHigen
cia i per la capacitat de reina. Feel en aquesta mane
ra de ser que inspira la Coalició Popula!", vaig expo
sal' les línies mestres d'a1l6 que seria l'acció puntual 
del Govern, línies que varen mereixer el suport d'un 
altre Grup Polític, grac.ies al qual aquesta Cambra en
tronitza l'actual Govern, assistit per una majoria par
lamentaria, i aquestes línies mes tres elel meu Discurs 
d'Investidura advertien a l'ambit de l'economico-social, 
que seria la tasca primorelial elel meu Govern, rellan
gar l'activitat económica, creant les condicions objec
ti ves que ho fessin possible i conscients que el pro
tagonisme de la societat era, precisament, l'eix medu
lar de qualsevol política que aspiras seguir pels camins 
de la prosperitat i elel progrés. 1 deia textualment que, 
perque es resolguessin els problemes economics i so
cials s'havien ele crear les condicions objectives de con
fian¡;:a, de burocratització limitada al mínim i d'equi
libri fiscal que permetin a la societat crear riquesa i 
1I0cs de feina, mentre que aItres opcions polítiques, 
igualment respectables per tots, pensen ben altrament 
que és a través del dirigisme del sector públic poten
ciat i d'una acció fiscal vigorosa com es resolen els 
problemes social s i económics de la nostra societat. A 
un any i mig de governar pens que els fets s'han con
fil.'mat, la plausabilitat d'una política i de tota una fi
losofia inspiradora el'aquesta política, el gran temor 
que tota la ciutaclania tenia que I'Autonomia li sorti
ria molt cara al ciutada, s'ha esva'it per complet da
vant la prudencia fiscal exquisita, promesa a la inves
tidura d'un Govern que no ha creat ni un sol impost 
ni ha recarregat els que hi havia endavant d'una ad
ministració autonomica que ha manejat escrupolosa
ment els fons públics, ha limitat la política de con
tractació de personal allo que era estrictament neces
sari i ha fet de la contenció de la despesa pública un 
deIs principis inspiradors més important5. No atribui
ré, obviament, al Govern Autonomic el merit que l'any 
83 hagi estat el millor any de la decada, ja que aixo 
suposaria una contradicció amb la filosofia expressa
da i exposada que la societat és el protagonista propi 
de l'esdevenir, pero no és manco cert que la conducta 
del Govem ha aclarit les incognites autonomiques, ha 
propiciat la vitalitat social, limitant alIo a alIo estric
tament necessari, la intervenció pública, no ha com
pelit amb la iniciativa privada i han incentivat l'acció 
empresarial, sigui a través d'accions puntuals, a través 
d'aquest clima de confanr;a imprescindible perque es 
desenvolupin totes les potencialitats socials. I en el 
Discurs d'Investidura s'anunciava, quasi punt per punt 
i coma per coma, i em remet al contingut literal 
d'aquelI discurs, allo que al llarg d'aquest any i mig 
ha dut a terme el Govern, és a dir, la política econo
mica del Govern Autonomic s'ha dirigit, primer, al 
manteniment de l'activitat economica, segon, a la reac
tivació del comen;: i de la indústria i tercer, a l'acció 
inversora de la Comunitat en aquelles infraestructu-
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res i en aquells serveis que han de pennetre una ac
ció economica sostinguda de la societat. No vos rela
taré totes les accions puntuals que el meu Govern ha 
dut a terme, tampoc no llegiré una llista de realitza
cions, perque pens que seria impropi d'aquesta nova 
investidura, que és en definitiva la Qüestló de Confian
~a, pero sí que vull fer l'esfon; maxim, demostrar-vos 
fins a quin punt hi ha hagut un fil conductor, anun
ciat en el debat d'investidura que ha presidit tota la 
política del meu Govern i fins a quin punt aquest 
Govern ha estat escrupolosament fe el a les promeses 
i als compromisos electorals que va fer. El millor és 
que vegem, sinó, el desenvolupament de l'acció eco
pOmica i social del Govern. Són diverses les línies 
d'actuació empreses, unes ordenadores, incentivado res 
les altres, dins el primer capítol s'ha d'incloure la po
lítica turística del Govern Autonomic, conscient de la 
qualitat de l'autentic motor de l'activitat económica 
insular que té el Turisme; un Turisme que ha meres
cut una atenció especial, i amb un front, front triple, 
el de l'ordenació, el del finan¡;ament i el de la imatge; 
sabeu perfectament la intensa acció contempladora del 
fet turístic que hem elut a terme, adre¡;:at a la quali
tat de l'oferta, amb un Decret el'Infraestructura, amb 
una Llei d'Allotjaments Extrahotelers, amb una disci
plina que garanteix el compliment de la normativa en 
materia i amb un projecte de Pla d'Orelenació Turís
tica elel litoral, peró l'acció, no tan soIs ha estat d'or
denació, sinó que la Comunitat Autonoma ha partici
pat d'una manera importanl també, finan¡;:ant la pro
moció turística exterior, i a més el 'ordena!', disciplinar 
i finan<;ar, el Govern ha assislit, amb esment i intensi
tat especials, el sector turístic en tot alIo que feia re
ferencia a la imatge, ja que tant el President de la 
Comunitat com el Conseller de Turisme han anat alla 
on els interessos balears ho requerien i han pres part 
a quantes reunions internacionals ha fet falta. De 
qualque manera, i aixó ho saben prou bé els empre
saris i els treballadors del sector, el Turisme ha estat, 
com era inevitable, el centre principal de l'atenció d'un 
Govern que, amb fets i no tan soIs amb paraules, ha 
assumit les responsabilitats relatives a la primera de 
les nostres fonts de riquesa. Dins el capítol del man
teniment de l'activitat económica, la nostra actuació, 
tal com s'anunciava a la investielura, s'ha projectat so
bre alIó que podríem anomenar economia de fons i 
economia de circulars, en operar sobre el fons, cerca
vem, a través deIs credits barats a les petites i mit
janes empreses, incentivar la inversió i ajudar afer 
les reconversions necessaries; a través del finan<;ament 
del capital circulant, aspirave:m a propiciar el mante
niment de l'ocupació, i, finalment, hem entrat en el 
terreny de la subvenció directa per a la creació de 
l'ocupació juvenil. Complint la política de manteni
ment d'aquesta activitat economica, una energica ac
ció d'aquest Govern s'ha dirigit a reactivar el nostre 
aparell productiu, en dos sectors particularment sen
sibles, el Comer<; i la Indústria. I s'ha fet a través de 
quatre línies el'actuació, donant suport a la petita i 
mitjana empresa, per la qual cosa s'ha firmat un Con
veni amb la Banca, formant i donant assistencia a 
l'empresari, actuant per a la millora de l'equipament 
comercial i promovent la creació de sectors indus
trials. DeIs programes el'ajudes financeres a la petita 
i mitjana empresa, ja vos n'he parlat, pero la política 
quedaria coixa si es limitava a ajudar económicament 
l'empresari i s'oblielaven altres aspectes essencials del 
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seu entorn, és per alXO que em pareix important la 
labor de formació i d'assistencia tecnica, labor ele for
mació i d'assisU:ncia tecnica que s'ha proposat donar 
forma ció professional a més de 5.000 empresaris, i és 
significatiu que el curs de tecniques comercials hagi ten
gut un seguiment de 1.050 alumnes, i que s'hagin -fet, o 
s'estiguin fent, 40 cursos especialitzats, en aquests mo
ments, a més arnés, s'estan elaborant dues publica
cions per a ús deIs comerciants sobre temes fiscals i 
financers. Quant a la millora d'equipaments, l'actuació 
a la implantació de locals comercials, la reforma ele 
mercats i els convenis amb MERCASA per a nous 
mercats a diverses localitats, han figurat a la política 
comercial del Govern. Finalment, en el camp inelus
trial les accions han estat abundoses i importants, és 
en marxa el centre de disseny, s'ha creat el centre 
d'estudis de la construcció, regit per un patronat, in
tegrat per diversos membres del Govem, Universitat 
i CoHegis professionals, s'han subscrit convenis amb 
el CEDETl, per al suport ele la innovació tecnológica, 
s'ha ele fer l'elaboració del cens industrial, s'esta fent 
per valor de 12 milions de pessetes, solament pendent 
elel concurs-subhasta corresponent, i s'ha comen¡;:at 
l'estudi sobre la manera de treure a la inversió exte
rior les nostres illes. Una consideració especial dins 
aquest camp mereix la política de fires, impulsada 
fermament pel meu Govern com a fórmula promocio
nadora de la nostra inelústria no turística, en aquest 
sentit bastara que recordi les activitats de l'Ens Fe
rial de les B~lears, que ha organitzat enguany la mos
tra nautica, la fira del llibre i la mostra ADLlB, de 
la moda ADLIB, que ha prestat ajuda en els certa
mens de la bijuteria menorquina del mes de gener i 
del mes ele setembre i que ha donat suport a missions 
comercials de Balears a Madrid, Mila, Tokio, París, 
Colonia i Londres. És a dir, Sres. i Srs. Diputats, l'ac
tuació elel Govern en el elesenvolupament ele la polí
tica económica anunciada en el meu Discurs d'lnves
tidura, ha estat amplia, crec que fecunela i, per supo
sat, complidora d'uns compromisos concrets. La 
Comunitat Autónoma ha estat present ajudant direc
tament en uns casos, prenent la iniciativa en uns al
tres, donant suport, a vegades, participant quan ha 
estat necessari i propiciant la formació i el perfeccio
nament, sempre. l podem dir, amb orgull, que en el 
camp de la política económica en general, e1s diferents 
sectors industrials i comercials sí que han notat, per 
bé, que Balears té una Autonomia, i que aquesta Au
tonomia és operativa, que és efica<; i que és incenti
vadora de la vitalitat social ele les nostres illes. En 
materia agraria, cree que tothom és conscient que les 
accions espectaculars no hi tenen cabuda, la propia 
estructura del sector i l'acostumaela estimació deIs 
pagesos a les propies tradicions fan que qualsevol pro
grés o qualsevol canvi sigui lent; s'esta potenciant la 
formació de joves agricultors, posant en pIe funciona
ment el Centre de Capacitació Agraria de Palma, mi
llorant el de Maó i insistint en la divulgació de noves 
tecniques de conreu, més rendibles a les terres i a les 
comarques més adequades, i aixo es fa, a través elel 
refoI'¡;:ament deIs serveis de elivulgació i d'assistencia 
agraria, dotant-Ios de tots els mitjans de divulga ció i 
de formació professional més moderns com puguin es
ser els del video. 1 en ramaeleria, continuam amb la 
millora genetica de la nostra cabanya i hem iniciat, 
amb sanejament total del ramat boví i, fins i tot, s'han 
elut a terme les primeres actuacions en 1'0vÍ. Posam, 
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sense cap dubte, un interes especial a les agrupacions 
de productors per a la comer~alització .;'n comú deIs 
seus productes, així com la potenciació dels productes 
típics, coro són el formatge roaonés O el vi de Binis
salern. La creació d'una societat de serveis, una vega
da transferida ara a l'ICONA, per a la neteja deIs 
boscs, com a mesura preventiva d'incendis, sera ja una 
reaJitat dins l'any 1985. 1, en materia de pesca, s'han 
de destacar dues actuacions, la potenciació deIs cul
tius marins iruciats, ja, per confraries de pescadors 
sota la direcció tecnica de l'Estació d'Andratx que con
tinua i amplia l'experimentació de noves tecruques i 
especies i l'ordenació del sector pesquer, pendent de 
negociació i coordinació amb l'Admirustració Central, 
a causa de la interdependencia que hi ha entre amb
dues administracions en materia de pesca. Una revisió 
escafida deIs principis de subsidiareitat i de la tradi
ció liberal que dóna forma a la política del meu Go
vern, podria fer pensar que el millor Govern és aquell 
que no fa res en el terreny de la inversió pública i 
que no fa res i que dimiteix de qualsevol tipus de 
protagonisme inversor, defensar una tesi semblant 
equivaldria a no entendre ni el liberalisme ni la pro
pia subsidiareitat, no, el Govern, l'Administració Au
tonomica tenen una serie de compromisos ineludibles 
amb la societat que han de complir amb eficacia, són 
aquells compromisos que fan referencia a la creació 
de les infraestructures que permet.en el desenvolupa
ment economic i aquells serveis que s'encaminen a sa
tisfer unes demandes sociaIs, aquí es comprenen dos 
grans capítols, l'ordenació del territori i les obres pú
bliques i la infraestructura i l'assistencia sanitaria. En 
materia d'Ordenació del Territori, pens que els fets 
han demostrat la fidelitat als programes plantejats, 
als nostres programes plantejats que c;lissenyaven per 
a les nostres illes un urbanisme respectuós amb el 
paisatge que era harmonitzable, des del nostre punt 
de vista, amb un desenvolupament económic prudent 
i sostingut. No vull reactualitzar, ara, polemiques pas
sades ni les diferencies ele criteris que enfronten el 
Govern amb l'oposició parlamentaria, pero sí que em 
permetré reafirmar, amb tata la fon;:a que em confe
reix la realitat deIs fets, una política urbanística pru
dent, tendent a la limita ció, sense propiciar, en cap 
moment, la paralització que protegesqui sempre fran
ges costeneres, que salvaguardi paratges d'interes pai
satgístic i que es caracteritza, en resum, per una pru
dencia ordenadora. A més a més, la labor del Govern, 
en la materia, ha estat intensa i no ens torbarem gai
re a veure els fruits deIs estudis i l'elaboració en 
marxa al llarg d'aquest any i mig; en aquests moments, 
ja esta Best l'estudi de reconeixement ten-itorial i, en 
procés d'elaboració, l'adaptació de la Llei del SOl, els 
criteris d'edificacions en sOl no urbanitzable, la modi
ficació del Pla Provincial i la modificació de la legis
lació urbanística, en materia de disciplina. A més, esta 
en fase d'estudi la Llei d'Ordenació Territorial i la in
formatització de l'Arxiu Cartografic i Urbanístico En 
materia d'arquitectura i habitatge, s'han firmat acords 
amb l'Ajuntament de Palma per a la gestió del pas 
d'habitatges, per a la rehabilitació d'habitatges antics 
i per a la reforma del barri de La Calatrava, i són en 
fase d'elaboració el Pla d'Habitatge de la Comunitat 
Autonoma i el conveni amb els serveis central s de 
l'INFE, a més d'una normativa actualitzada damunt 
habitabilitat. En el camp del medi ambient, a més d'ac
cions divulgadores de tipus formatiu i ciutada i de di-

verses assistencies tecniques, s'esta elaborant l'estudi 
deIs espais natural s a protegír, el PIa Especial d'Es 
Trenc i Es Salobrar, i ja s'han elaborat les bases del 
concurs per al control d'abocaments a la mar. També 
és important remarcar el desenvolupamem i l'execució 
del Pla Director de Residus Sólids Urbans. Quant a 
Obres Públiques, dues grans accions s'han posat en 
marxa, el Pla de Sanejamenl Integral i el Pla de Car
reteres, els projectes essencials deIs quals ja s'han ela
borats pels dos anys vinents . No vos fa falta que pon
deri aquí la importancia d'aquestes obres i d'aquests 
projectes, justificatius, per ells mateixos, de la gestió 
de qualsevol Govern Autonomic, i més encara s~, com 
en aquest cas, aquesta gestió es combina amb una reor
ganització del Pla de Transports, amb una ampliació 
de la xarxa deIs serveis regulats de viatgers per carre
tera i amb una aelequació de la normativa estatal en 
el nostre ambit. En el Discurs d'Investidura, en refe
rir-me a l'assistencia sanitaria, i pas a un altre tema, 
advertia que qualsevol política sanitaria que no s'inte
gri dins la política sanitaria general de tot l'Estat, era 
una política sanitaria inútil i generadora de duplicitats 
antieconomiques i propugna va, llavors, l'estudi de les 
nostres necessitats assistencials i de promoure els cen
tres de primer nivell, sanificant-Ios adequadament, 
d'acord amb els imperatius geografics i demografics, 
aixo pens que és exactament el que hem fet dins les 
nos tres possibilitats competencials i economiques i ho 
hem fet, elaborant un pla de Centres Sanltaris per do
tar totes les localitats de la nostra Comunitat Autano
ma d'un centre d'assistencia primaria i promotor de 
la salut pública, a totes; ja, en els pressuposts d'en
guany s'ha destinat una partida de 100 milions de pes
setes a la construcció, la reforma i l'equipament 
d'aqucsts centres, i aquesta programació tendra conti
nu'itat en els propers exercicis pressupostaris. Dé tota 
manera, en un any i mig, la Conselleria de Sanitat de 
la Comunitat ja ha posat en marxa Centres a Forna
lutx, Soller, Consell, Maria de la Salut, Sancelles, Llo
re!, Petra, Porreres, Porto Colom, Cala el'Or, Algaida, 
Monllúri, Bunyola, Ferreries, Mercadal, Sant Climent, 
Llumassanes i d'altres, i encara, avui mateix, se n'es
taven discutint un parel1 més. Fidels, també a alIo 
que varem exposar al Discurs d'Investidura, de pro
piciar una sanitat pública que posi l'accent més en la 
salut que no en la malaltia, la labor en materia d'hi
giene alimentaria, manipulació d'aliments, reconeixe
ments escolars, campanyes de vacunació, control d'ai
gües residuals i campanyes de elivulgació sanitaria ha 
estat tan intensa com efica<;. Aixo mateix podem dir 
de la política de convenis amb altres Institucions com 
l'INSALUD, i la Diputació de Barcelona per a la pre
venció de la subnormalitat, o el conveni amb l'Insti
tU! Nacional de Seguretat i Higiene amb el treball per 
a la promoció de la salut entre els treballadors, o les 
accions de prevenció i rehabilitació de toxicomanies 
que ara comen<;am, i la preocupació ha estat maxima, 
en la protecció deIs consumiclors i en la salvaguarda 
de la salubritat del medi ambiento És per aixo que en 
fan analisis puntual s i periodiques de l'aigua i de les 
arenes de les nos tres platges que han meres cut das
sificacions eXJceHents, a revistes especialitzades, i és 
per aixo, també, que hem intensificat l'acció inspecto
ra inedita encara a les nostres illes, en materia d'hi
giene alimentaria. En materia d'assistencia social, mal
grat el curt espai de temps que ha transcorregut, ja 
s'ha iniciat una intensa labor de coordinació entre di-
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verses institucions públiques, una millora de la dota
ció economica 1 la preparacló d 'una Hei que constItuI
ría el pllar basic ae IOta l'assisténcia social autono
mica. La Llei de l'Assistencia i Servels Soclals, que no 
ens torbarem gaire a presentar davant ;:-,quest Parla
ment, si obtenim aquesta confian~a. Parlem, ara, Sres. 
i Srs, Diputats, d'una altra serie de camps que són ob
jecte de particular atenció, per part del Govern, la 
culLura i l'espon. Com tots sabeu, la Comunitat Auto
noma ja ha rebut, practicament totes les competencies, 
en materia de cultura, joventut i esport, en virtut 
d'una serie de ReíaIs Decrets, el darrer deIs quals es 
publica el desembre del 83, deixant de banda una se
rie de competencies que no se'ns han transferit, i a 
les quals, com és logic, encara no hi renunciam, ens 
referim a les competencies de l'exercici, que exerceix 
l'Institut de la Dona, o les transfeá:ncies en materia 
d'espectacles. Voldria fer li1es breus observacions so
bre les transferencics, en aquesta materia, les nostres 
i!les, tots ho sabem, han arrossegat durant anys un de
ficit inf raestructural impressionant, que ha arribat al 
punt algit a Eivissa, la qual no té ni tan soIs una bi
blioteca pública de l'Estat, o a Menorca, on una bi
blioteca, que és una autentica jaia, s'ha cleixat de ma, 
fins que hem acol1seguit desbloquejar el Tema i posar
lo en marxa. Tot aixo, sense referir-nos a situacions 
centristes, com la del Museu ele Mallorca, només arnb 
tres vigilants o la del Museu de Muro, tancat quasi 
tot l'any. Ido bé, la valoració de les transferencies, en 
aquestes materies, s'ha fet cn [unció elel cost efectiu, 
del que hi havia, per dir-ho amb una frase habitual, 
dels representants 'del Ministeri de Cultura a les nego
ciacions, es veu ben clar que sense l'acció decidida 
que hem duta a terme,el futur cultural de la nostra 
Comunitat era certament desolador. L'escassesa de 
mitjans transferit::;, en el camp importantíssim ele la 
cultura, no ha de ser, no obstant, un obstacle perque 
el Govem Autonomic no emprengui lila acció vigoro
sa en aquest camp, per aixo vos anuncü que es cata
logara el nostre patrimoni artístic i en farem l'inven
tari; que elaborarem un pla de restauració deIs nos
tres monuments. En política del !libre, es potenciara 
la infraestructura bibliotecaria i donare m suport a 
editorial, com ja s'ha fet, a publicacions en la nostra 
llengua. En el camp de la música, a més d'actuar en 
el triple front de la fOl:mació, la investigació i la di
fusió, continuaran la reforma elel Conservatorio En el 
terreny de la promoció teatral, s'oficialitzaran els en
senyaments que s'imparteixen en el Conservatori, sub
vencionaran muntatges d'interes i crearan, i crearem 
a mig termini, el Centre Dramatic Balear. En el camp 
de les arts pElstiques, s'organitzaran accions a nivell 
escolar, tercera edat i professional, en aquest sentit, 
es prepara pe! pri'mer trimestre de l'any 1986, una 
Mostra Internacional d'Art de gran ambició. Respecte 
a la Universitat, teniu ben a la vista els fruits d'una 
coHaboració estreta i amical amb l'llinbit de l'acord 
marc que hem firmat, totes les potencialitats del qual 
s'han de desenvolupar i s'estan desenvolupant. En el 
camp de l'esport i de la joventut, les transferencies 
s'han ajustat a allo que es preveu a l'Estatut d'Auto
nomia i en el Decret de traspas , amb dues excepcions 
notables, l'Escola Nacional de Vela de CaJa Nova, per 
a la qual s'ha previst un conveni d'utilització que l'Ad
ministració Central ha estat bloquejant i el Poliesportiu 
del Molinar de Llevant, que fa dos anys que es troba 
en una situació denigrant, a la qual, Madrid sembla 

que no vol posar fi, malgrat els nos tres requeriments 
continus. En el terreny esportiu, contll1uarem en el 
futur, pel cami que nem comenyar, potenclarem al 
maxim l'esport de base, hem d'aconsegUlr que l'esport 
sigui, realment, un dret de tots els cmmdans i no un 
pnvllegi d'alguns, igualment pensam segUIr la línia de 
potenciació de l'esport de clubs, l'ajuda a les federa
cions i les ajudes a despla<;aments extrainsulars deIs 
nostres equips. Aixo, juntament amb el manteniment 
de la necessitat de territorialitzar els pressuposts de 
les federacions nacionals seran les nostres línies basi
ques d'actuació. Quant a l'actuació, en el camp de la 
joventut, els eixos de la nostra actuació seran tres, la 
promoció cultural, la promoció de l'esport i de les ac
tivitats juvenils i finalment, l'estudi de solucions al 
problema deIs joves, d'una manera especial, el proble
ma de l'atur. La creació del Consell de !a Joventut i 
]'establiment d'una Comissió Interdepartamental amb 
participació de tots els scctors implicats en aquesta 
problematica, són algunes eines que ens han de p er
metre aconseguir els objectius fixats. Respecte de l'edu
cació, érem obligats a acollir-nos al procediment re
gulat per l'article 148 i 150 de la Constitució, i el Go
vern Autonomic ha optat per la via del 150 punt dos, 
i ha obrat en conseqüencia, ja que ha remes, en aques
ta Cambra un Projecte de Llei Organica de transferen
cia en materia cl'ensenyament universitari i no univer
sitari, projectes que varen esser aprovats per la Cam
bra amb l'oposició, com ja hem dit, del Grup Socia
lista, que va anunciar, que ens va anunciar, en el mo
ment que li va semblar oportú, el final poc exitós 
d'aquesta iniciativa, emparada per la majoria deIs re
presentants del poble balear. L'única competencia que 
tenim, en el camp de l'educació, és la que recull l'ar
ticle 14 del nostre Estatut, la d'ensenyament de la llen
gua catalana; sobre aquest tema, hem mantingut ne
gociacions amb el Ministeri d'Educació i Ciencia, que 
permeten augurar solucions, a curt termini, i ja vos 
anuncil que esta preparada una nova normativa que 
entrara en vigor per a l'any o per al curs 85-86. Hem 
de considerar, a més de tot aixo, dues qüestions im
portants, la normalització lingüística i la televisió ba
lear. Com sabeu, en aquest període de sessions parla
mentari, el Govern presentara la Llei de Normalitza
ció Lingüística, que no té cap altra filosofia inspira
dora que la de refrenar el deteriorament de la nostra 
llengua, potenciant-ne la utilització en qualitat i en ex
tensió i recordar a tots que la llengua és la principal 
i la més important senya d'identitat del nostre poble. 
Respecte de la televisió balear, projecte que no és in
compatible amb la recepció d'altres televisions autono
miques com la catalana, ja coneixeu l'acció del Govem 
de rebutjar plantejaments inviables economicament, i 
no ens aturarem fins que trobem fórmules més 1110-

destes i més a l'abast de les nos tres possibilitats, sen
se que aixo suposi un detriment de la qualitat i de la 
dignitat que una televisió autonomica ha de ten ir. En 
aqucst moment, ja es confecciona el plec de condi
cions per establir les bases del concurs-subhasta, i as
piram a fer que, en el termini d'un any, la televisió 
balear pugui ser una realitat esplendorosa. 1 vul! aca
bar amb una serie de conclusions. Sres. i Srs. Dipu
tats, aquest Parlament acaba aquí, com heu pogut ob
servar el contingut és molt diferent del Discurs d'In
vestidura, encara que les Hnies mes tres són, exacta
ment, les mateixes; aleshores es feien promeses i, avui, 
s'ofereixen realitats, aleshores es proclamaven projec-
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tes i, ara, es mostren fets. Pens, com a final, que ha 
quedat amagada, moltes vegac1es, la realitat cJ'una Co
mWlltat Autonoma en marx a que, despr.:!s d'un any i 
mlg d' uncionamenl, ja PO! okrir un balanc;: poSitlU i 
imporLanl d'a luacion i un projccte de tutur imme
djal Olé ' prom tedor, encara. 1 pen que el meu Go
verIl ha eslal fce] a 1 s promcs ontingudes en el Dis
curs d 'Investidura, en virtut del qual aquesta Cambra 
m'alorga la confianc;:a, i que les ha complides, hem 
discutit amb eficacia les transferencies, hem creat la 
infraestructura física del Govern i de les Institucions 
Autonomiques, hem creat una nova administració, no 
heTJ;l augmentat la pressi ' fi a l ni hem real cap iJll
post, hem legislat sobre qüestions basiques institucio
nals i, en aquesta Legislatura, haurem de e mplir tOls 
els mandáts estatutaris, hem orden, t el lurisme, hem 
promocionat la qualitat a través del Decret de cons
truccions hoteleres, hem financ;:at accions exteriors, 
hem disciplinat el sector, a través de l'acció inspecto
ra i la Llei d'Allotjaments Extrahotelers i hem donat el 
nostre suport a totes aquelles manifeSLacions que re
querien una presencia institucional, hem 111cidit sobre 
I'economia balear i sobre la reac.ió d'ocupacíó, aju
dant a les petites i mitjanes empreses, promovent la 
formació, donant suport amostres exteriors, organit
zant fires i elaborant normatives, hem reorganitzat el 
pla de transports, hem ampliat la xarxa de serveis re
gulars per carretera i hem fet una adeqüaeió de la 
normativa estatal en el nostre ambit, h em posat les 
bases ele }'estadístca autonomica, hem iniciat la con
fecció de l programa economic regional, hem raciona
litzat la publicística oficial i hem ereal importants 
lnstitucion i Ol'ganisOles con u ltius, hem posal en 
mana l'ambiciós p1a de sanejament integral i, aviat 
també, a les ca-rre leres es deixara sentir l'acció auto
noniica. Teniro en fase .cf'estudi mesures cl'ordenació 
del territorí i el pla- d'ordenació turística del litoral, 
l'elaboració del ccns industrial i el pla d'informatitza
ció autonomiea, s'han posat en marxa un pla de cen
tres sanitaris, i la sanitat autonomica ha estat present, 
amb intensitat especial, a campanyes, protecció del 
consumidor i disciplina sanitaria. S'elabora, també, la 
Llei de l'assistencia i serveis socials, la normalització 
lingüí lica esta, practicamenl. a punt d'entrar en vi
gor, i la tclevisió balear pot ser una realital, en poe 
tcmps. Tot aixo s 'ha feL en un any j ¡nc mesos de 
Gov ro, amb competencies assumicles, qualcuna, ahir 
mate'i ' ; aquestes rea litats, aquests fets. aguest balan, 
aquestes obres i, sobretot, aquests projectes, aquesta 
governació, en una parauIa, de la Comunitat Autóno
ma de les Illes Balears, és allo que m'impulsa, Sres. 
i Srs. Diputats, a soHieitar-vos, de belI nou, la con
fian<;a, perque tene la seguretat que tothom, que tot
hom hem aconseguit fins ara, no és més que el prin
cipi del futur venturós que ens espera. Moltes gracies, 
Sres. i Srs. Diputats, per l'atenció que m'heu confe
riela. 

(Aplaudim ents) . 
EL SR. PRESIDENT: 

Se suspen aques ta sesslO, que recomen<;ara dema 
m atí a les deu del m atí. Bones tardes . 

EL SR. PRESIDENT: 
Recomen<;a la sessió. Té la paraula el representant 

del Grup Parlamentari d 'Esquer ra Nacionalista (PSM), 

Sr. Sebastia Serra Busquets. Dispusa, Sr. Diputat, d'un 
temps de trenta minuts. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Di.putats. Es

querra Nacionalista (PSM) va escoltar, Sr. President, 
amb molta d'atenció, el seu discurs d'ahir capvespre, 
pero a I'hora d'analitzar-lo volem tenir en compte. no 
només el seu discurs d'ahir, sinó també les realitza
cions puntuals o, més ben dit, la valoració que feim 
de les realitzacions d'aquest any i mig de Govern Auto
nomic, també ,,"olem tenir molt en compte el Discurs 
que voste va fer d'Investidura, així com el programa 
de Govern de la Coalició Popular, que coneixem, que 
esta editat i, també, volem tenir en compte, molt par
ticularment, el moment históric, el moment polític que 
estam vivínt a les Illes Balears. Ahir, per a nosaltres, 
va ser una sorpresa i, die ironicament la paraula sor
presa, així com es va desenvolupar aquest debat, per
que, de fet, aquí hi havia d'haver hagut un debat, se
gons la logica deIs darrers mesos, d'una Moció de 
Censura, no hi ha estat, i allo que sí hi ha hagut és 
un debat d'una Moció de Confian<;a que tots sabem 
que no és, com voste va dir, Sr. Presidenl, un ac e 
vo luntari, en aquest cas, Esquerra Nacj oal i l, p nsa 
q ue no és una qüestió de voluntarietat, sin6 que é 
un debat per sortir d'una crisi, d'una crisi política 
important, una sortida endavant d'aquesta d . i, UDa 
crisi q ue, la imatge pública d'aquest Govern i le t la 
aquesta Autonomia han patiL, paleixen molt, i que, de 
fet, es tracta de trobar una sortida cap enclavant. 
Voste mateix ho va dir ahir, quan va parlar de reagru
pament de la majoría en aquest Parlament, i és en 
aquest sentít que nosaltres trobam que ah ir va ser 
un discUT decepcionant perque les claus d'aquesta 
erisi, les claus deIs problemes d'aquesta Autonomía, 
pensam que es varen veure molt parcialment, si bé, 10-
gicament, es varen veure aspectes import,mts, com les 
dificultats de financiació d'aquesta Comunitat Autóno
ma. Pero, és evidenl que no es Va entrar, en absolul, 
amb profunclití1l, n e l tema ele la cris i aclual, de la 
superació d'aquesta crisí í, allo que és més greu, és 
que s'esta confirmant allo que ja els varem preveure, 
en el Discurs (['Investidura, lant el company Joan 
López Casasnovas del PSM, Agrupament d'Esquerra de 
Menorca, com jo mateix, varem parlar, en aquell Dis
curs d'Investidura d'una cosa tan clara, com aquesta, 
la dreta local no té altre programa, ho veurem al llarg 
d'aquests quatl'e anys, s i no ens equivocam, i creim 
que no ens equivocam, que un model economic egoísta 
i insoudarl, que no es preocupa ni poc ni gen de 
cODstmir un país, una ocietal, una cultura, un furur, 
enclevinam gue sera en el camp de ]'ordenaci6 del 
territori on serem tristament profetes, per no parlar ja 
del terreny cultural i lingüístic, cndevinam també que 
ens. esperen dies rnolt trist , ... una política que no ens 
vol reconeixer la nostra identitat nacional, i no parlem 
j a d'aspectes no anomenats, com serveis socials i 
b enestar social, aquesi programa de Govern no és una 
p roposta d 'administració d 'un país, sinó d'administra
ció d 'uns interessos, malgrat les proclames de signe 
liberal, reformista, regionalista d'aquesta estranya Coa
lició, que hem de dir, que avui hi ha una petita novetat 
en aquesta Coalició de majoría, que és que el PDL ja 
no existeix, subsumit dins I'operació reformista. 1 
deiem també, han estat els poders economics els que 
han dictat la Llei, eIs que han assegurat que al candidat 
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no li mancara el suport necessari per obtenir la Presi
dencia a la nostra Comunitat Autonoma. Aixo, nosa1-
tres els ho deiem el juny del 83, i en aquest moment, 
la vigencia d'aquestes paraules, és gairebé absoluta, 
perque Srs Diputats, Sres., és evident que avui cap
vespre, i feim la traducció poetica del Sr. Federico 
García Lorca, sera a les cinc, a les cinc de l'horabaixa 
quan ens tomarem trobar que el poders factics d'aques
ta Comunitat Autonoma, d'aquestes Illes Balears, des 
de Madrid, els poders factics, economics, els poders 
factics de sempre en aquesta tena, han tomat dictar 
una majoria, han tornat dictar una manera de sortir 
d'una crisi i, en definitiva, ens tornam trobar, evident
ment, amb una situació, no ja de dubtes, com el juny 
del 83 quan aquest Govern va prendre possessió, sinó 
amb una trajectoria feta i amb una trajectoria afer 
que nosaltres entenem, en profunditat, que no r es
pon, en absolut, a allo que entenem que un projecte 
autonomic hauria de respondre. 1 per aixo pensam que 
hem de repassar, punt per punt els discurs d'ahir i les 
actuacions que ha tengut aquest Govern i que diu que 
tendra a partir d'aquest moment. 1 hem de parlar 
que no veim cap projecte d'articulació de la nostra 
autonomia, no veim un projecte pensat, un projecte 
articulat i, fins i tot ho hem de dir amb molta clare
dat, no entram en aquesta analisis amb fets ideologics 
profunds, sinó, senzillament, entram en veure un pro
grama complet d'allo que pot ser, d'allo que és una 
Comunitat Autónoma, i hem de dir que, analitzant fets 
concrets, ens trobam que, ni tan soIs podríem parlar 
d'un programa d'un liberalisme matisat regionalista, 
com voste deia, sinó senzillament, trobam una manca 
d'articulació, i no parlem j,a del sentit popular i parti
cipatiu de l'autonomia que, evidentment, i com es 
veura a continuació, tampoc no el veim a cap moment 
del discurs que voste, ahir, va pronunciar. I un tema 
d'especial incidencia, és quin paper té el Parlament 
dins la concepció d'aquest Govern, nosaltres veim que, 
en aquest Parlament, no hi ha hagut, per ara, un debat 
de I'estat de la nostra autonomia, s'havia soHicitat 
reiteradament fer un debat, aquí, de com estava la 
situació autonomica a les Illes Balears, on molts deIs 
problemes que el Govem té i que nosaltres, no dub
tam, que té, s'haguessin pogut debatre amb seriositat, 
s'haguessin pogut debatre amb un esperit constructiu, 
amb crítica constructiva, per part de tots els Grups. 
Pero, vostes no varen acceptar el debat sobre la qües
tió de la nostra autonomia i sí, que vostes, han dut 
una Moció de Confianc;a, a un moment per sortir d'una 
crisi que, de fet, és un debat sobre la qüestió de la 
nostra autonomia i que, de fet, també, és un debat 
perfectament de censura per part deIs Grups que cen
suram l'actuació d'aquest Govern. Per tant, ens trobam 
dins una certa incoherencia parlamentaria, pero amb 
un tema, potser, molt més important, quines són les 
qüestions que aquest Parlament ha discutit i que el 
Govem ha acceptat, ha hagut d'acceptar per la majoria 
del Parlament, qualcuna per unanimitat de tots els 
Grups, qualcuna perque tres Grups Parlamentaris ho 
han votat, quines són les coses que s'han aprovat i que 
el Govern encara no ha executat? 1 pensam que n 'hi 
ha moltes, per tant el paper del Parlament ha estat 
minimitzat fins ara, i no parl ja, més que un moment, 
del paper del contestador automatic; no fa molts de 
dies, en aquest Parlament, se'ns va dir que s'actuava, 
a vegades, com a contestador automatic, és a dir, que 
es deia, teniu raó amb els plantejaments els GlLlpS 
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que proposau certs temes, en aquest Parlament, pero 
hem de votar, i aixo ho deia el Grup Regionalista, hem 
de votar amb el Govern per aquesta majoria que 
tenim, pero és que, en aquests moments, tenim molta 
de por que el paper d'aquest Parlament sigui d'un 
Parlament de paper, d'un Parlament, on les iniciatives 
que duguem el Grup de l'oposició seran discutides 
perque el Reglament ho permet, peró on les realitza
cions, les realitats, la fluidesa entre el Parlament i el 
Govem que, creim, tenim molta de por que no es 
concretin gairebé mai. Per tant, entre contestador auto
ma.tic i concepció d'allo que és un Parlament, d'allo 
que és una Autonomia, pensam que falten, implícita
ment, en el discurs que ahir, voste, President del 
Govem, va pronunciar. Va fer especial incidencia, el 
Govern, sobre l'edifici autonómic que ha construi't, 
sobre el marc institucional, i nosaltres, aquí, ens dema
nam, ens demanam, amb molta d'incidencia, quina 
entesa hi ha haguda, fins ara, entre el Govern Autonom 
i els Consells Insulars? Es parla que, a la fi, hi haura 
una Llei de Consells Insulars, pero, volem recordar, hi 
sera, perque aquesta Llei de Consells Insulars es fa a 
petició de l'oposició que, a la fi, tots els Grups Parla
mentaris han acceptat, que hi haura una Llei de Con
sells Insulars, feta entre tots, pero, fins ara i aquest 
any i mig, que no hi ha hagut molts de problemes 
sobre els Consells Insulars, no hi hagut i, aixo pensam 
que ho hem d'afirmar, amb rotunditat tots, que hi ha 
hagut aquests problemes, ja no és un interrogant, és 
una realitat absoluta que hi ha hagut problemes amb 
els Consells Insulars, Consells Insulars de distillt signe 
polític, el d'Eivissa, el de Menorca i el de Mallorca, 
conseqüentment, hem de veure amb molt de recel el 
futur de les autonomies de cada illa, com ja ho veiem 
el juny del 83, pero ara pensam que ja ha passat un 
any i mig i, per tant, un cert pessimisme, pensam, 
que hem de tenir. Per altra banda, a l'edifici autonó
mic, en el marc institucional que vostes, ahir, tant 
varen dir que havien fet i preparat, nosaltres creim 
que, vertaderament, les realitzacions han estat pobres, 
han estat pobres perque queden temes tan importants 
com organització territorial, síndic de greuges, llei de 
funció pública, la mateixa llei de Consells Insulars , que 
encara no estan fetes, i si parlam de la funció pública, 
de la política de personal, hem de dir, amb cláredat 
que hem vist un caos més que unes realitzacions posi
tives; en política de personal, ho hem debatut en 
aquest Parlament, moltes vega des, sempre a proposta 
d'Esquerra Nacionalista (PSM), i sempre ens hem tro
bat amb voluntats, pero amb poques realitats, i quant 
a l'organització global de l'Administració Autonomica, 
crec que és de domini públic com hi ha pagues que es 
fan amb quatrc i sis mesos de retard, com hi '.ha una 
dinamica burocratica que no funciona i que per aixo, 
creim, que ho hem de qualificar una mica de situació, 
a vegades. caotica, si bé, a vegades, la voIuntat del 
Govern, pot ser que no sigui aquesta, realment supo
sam que no té una voIuntat que aixo no funcioni, pero 
l'Administració Autonomica, pensam, que no funciona, 
que no roda i fa un any i mig que tenim aquest tipus 
d'administració. Transferencies, hem volgut parlar, en 
profunditat, d'aquest tema, nosaltres creim que \lostes 
han tengut dificultats, ho creim amb les transfe rencies 
i am b el cost efectiu, d'aquestes transferencies. i els 
hem escoltat moltes vegades, en Comissions Parlamen
taries i en mol tes converses, d'aquest tema, i vostes 
saben que Esquerra Nacionalista (PSM) sempre es talo-
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nara un ambit competencial maXlm per a I'Autonomia 
de les Illes Balears, d'acord amb allo que la Constitu
ció Espanyola permeti, pero volem anar una mica més 
enlla, volem anar una mica més enIla de la filosofia 
deIs discurs d'ahir, Sr. Cañelles. Primer, no podem go
vernar o no podíem governar perque no tenÍem trans
ferencies, després no podem governar perque no tenim 
recursos i donam la culpa, contínuament, a l'Estat 
d'aquesta manca de recursos, i nosaltres els hem de 
dir que la negociació de les transferencies, vostes l'han 
duta d'una forma monopolitzada, vostes han negociat 
pel seu compte irise totes les transferencies amb el 
Govern Central, vos tes no han dut, a cap moment, a 
debat parlamentari, quines eren les dificultats i quines 
les possibles solucions de la negociació de transferen
cies, de tal manera que aquest Parlament no esta infor
mat, no ha debatut la problematica concreta d'aquestes 
transferencies, i aquest debat entre vostes, Coalició 
Popular estalonats per la Unió Mallorquina, Grup Re
gionalista o Reformista, i el PSOE, en el Govern Cen
tral, és un debat que nosaItres voldríem haver tengut, 
en aquest Parlament i voldríem que tots els Grups 
Parlamentaris haguessin pogut opinar, haguessin pogut 
participar a la negociació de les transferencies i, en 
definitiva, voldríem que l'Autonomia, en un aspecte tan 
concret com és el marc de competencies fos una cosa 
de tots els Grups Parlamentaris. El mateix problema 
és el tema del Fons de Compensació Interterrítorial, 
és desfavorable a les Illes Balears, és evident i Es
querra Nacionalista ho va denunciar en el seu moment 
que creiem que no era correcte la nova distribució 
deIs Fons de Compensació Interterritorial, les quotes 
a nivell d'Estat Espanyol, pero, també hem dit moItes 
vegades, i vostes mai no han acceptat un debat parla
mentari amb profunditat, un control a les IIles Balears, 
de la despesa del Fons de Compensació Interterrito
ríal, per 'tant, creim que quan vostes, ahir, parlaven 
d'aquests dos temes, amb tant d'emfasi, amb tanta 
d'insistencia, de transfarencies i del Fons de Campen
sació Interterritorial, si bé, és possible que hi hagi un 
fons de raó a uns plantejaments que hi ha unes quan
titats que no basten per a les realitzacians que, per 
ventura, es voldrien fer, nosaItres pensam que vostes, 
perden la raó, senyors del Govcrn, en el moment en 
que han amagat el debat damunt aquests temes, han 
amagat la participació de tots els Grups Parlamentaris 
en aquests temes i han amagat, no han volgut el 
control parlamentari damunt les inversions a les Illes 
Balears del Fons de Compensació Interterritarial. I 
aquí és quan, també, ens hem de plantejar amb molta 
seriositat el tema de les prioritats que s'ha fixat el 
Govern, a l'hora d'invertir el Fans de Compensació 
Interterritorial a les Illes Balears, i hem de recordar, 
en aquest Parlament ja ha varem dir qualque vegada, 
que pensavem que en aquestes, prioritats hi havia irre
gularitats, els parlavem de sopars, parlant d'Unitats 
Sanitaries Locals" i també, en el tema de sanejament 
ens hauríem de plantejar molt, a veure, per que no hi 
ha hagut aquest debat, aquest control, en definitiva, 
donar al Parlament la funció que el ParIament toca 
tenir. Vos tes ens diuen que no han posat nous imposts 
i que no en posaran, efectivament, senyors del Govern, 
efectivament, no han posat nous imposts, pero nosal
tres els volem dir que aquesta Anutonomia és cara per 
al nostre poble, és cara per al conjunt deIs pobles de 
les Illes Balears, per una raó fonamental, perque les 
realitzacions de l'Autonomia són poques, les realitats 

en el carrer de la nastra Autonomia, són poques, 
l'Autonomia no és popular, no hi ha una dimensió 
popular de la nostra Autonomia, conseqüentment pen
sam que és cara, si bé vostes no han posat nous 
imposts, i seria surrealista que aquest Govern hagués 
posat nous imposts, nous imposts, per que? I aix6, 
és un tema que pensam que s'ha de debatre en el 
seu moment, si és que vostes, qualque clia, vol en 
posar nous imposts, pero, efectivament, no els po
den posar de cap manera am b un pla de realitza
cions coro el que han fet o com él que ens anuncien 
per als dos anys que vénen. Hi ha hagut deute públic, 
en canvi, un projecte de deute públic que no ha estat 
debatut en aquest Parlament, un projecte de deute 
públic que pareix que el Govern té en marxa, pero 
que aquest deute públic, no sabem exactament per 
que, i aixo són qüestions que s'han discutit una mica 
en Comissió, pero que no hi ha hagut un debat parla
mentari en profunditat. I volem recordar que nosaltres 
sempre estalonam i hem estalonat un maxim de com
petencies, un maxim de realitzacions, pero volem que 
aquestes competencies siguin exercides d'una manera 
determinada, i volem que aquestes competencies fa
cin que l'Autonomia sigui el maxim de popular, el 
maxim que pugui esser possible, d'acord amb aquest 
Govern. I arribam al tema de política económica, i 
volem insistir molt en un parell de problemes, la visió 
que vos tes donen, senyors del Govern, d'una llibertat 
economica, que vostes parlen d'intervencionisme socia
litzant deIs Grups de l'oposició, nosaltres els volem 
dir, i ja els ho deia el company, Joan López en el 
Discurs d'Investidura, que els interessos de la Patronal, 
els grups de pressió empresarial són els que realment 
es veuen satisfets i veuen complits els seus objectius 
quan analitzam la política economica d'aquest Govern, 
perque, senyors del Govern, hi ha una qüestió que 'és 
la de les subvencions; una qüestió que és la de les 
subvencions que, n'han donades moltes, \lastes, indus
trials, comercials, agrícoles i cada vegada' que hi ha 
unes subvencions, o gairebé cada vegada, un debat par
lamentari sobre aquest tema, perque pensam, amb 
honestedat, pensam després d'haver investigat i, aixo 
cree que ho feim tots els Grups representats en 
aquesta Cambra, que aquesta política de subvencions 
tal com s'ha donada, de fet, només ha afavorit sectors 
de grans propietaris, de mitjancers propietaris, en defi
nitiva, de grups diversos de pressió empresarial; i que 
ni tan soIs ha apuntat a un terreny tan basic com és 
l'agricultura, l'agricultura de tipus familiar. Senyors 
del Govern, vostes, ni tan soIs, segons Esquerra Nacio
nalista, tenen una visió capitalista actualitzada, ni tan 
soIs aixo, sinó que continuam amb uns esquemes d'un 
capitalisme c1assic, amb uns es quemes d'una economia 
de mercat, pero una economia de mercat, sense les 
rectificacions que la mateixa Constitució Espanyola 
admet i recomana; i aquí entra, per ventura, la con
tradicció més grossa, vos tes parlen d'incentivar l'eco
nomia, d'incentivar que els sectors economics funcio
nin, pero ens demanen a veure si no s'han tancat 
fabriques, a veure si l'atur, aquest any i mig no ha 
augmentat, a Balears, 4.000 nous aturats el mes d'octu
bre, tenim en aqucsts moments, 4.000 nous aturats. 
Evidentment, la política laboral no és competencia del 
Govern Autonom, pero nosaltres ens demanam, com 
és possible que el Govern hagi fet un Decret d'ocupa
ció juvenil, que aquest Decret d'ocupació juvenil ja ha 
acabat els seus terminis i, segons les nostres notícies, 
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aomé hi ha hagut cinc peticions, Sl es que arriben, 
que es poden complar amb el di.LS de la ma les petí. 
cion que 111 ha hagude d'ocupació juvenil, que és que 
els joves de le IIles Balears no valen fer feÍlla? No 
en diguin aixo, senyors del Gov rn, en diguin que 
han fel un Dccret, amb una probable bona vol unta l, 
pero el mpresaris, que a vosle els manlenen en 
aque t Gavera, ni tan sois han volgut uLilitzar aquest 
Decret per crear ocupació juvenil, aixo és una realitat, 
és una realitat que hi ha, en aque ts moment , i v 1-
dríem estar equivocat quan deim que nOro ' hi ha 
hagut, nosaltres tenim notícia de tres peticions, potser 
n'hi hagi hagudes més, pero realment és ridícul que 
l'únic Decret, Decret de crear !loes de treball hagi 
estal e l Decrel aquest, que, d'ocupació juvenil que ha 
donat tan poca sortida ¡que \'empr sariélt que a vos les 
el ba dut aquí, aque t malei' empresaria l no segueix 
les p ibililats d'aque 1 Decrel'. Evidentment, vost S 
han crea Ha de tr ball, a 1'J\dmini lració AuLononlÍ
ca, pero p m¡am que amb e ls dcbats de política de 
personal q ue, aqul, hem manlengul, pe'll am que h i ha 
h<lguL, amb prorundilat, una ti (;ussió i pellsam que 
esta cIar, per a una gran parL ele I'opinió pública, els 
problcme que hi h~\ hagul en mal ría de c ntraclació 
de personal, i només vull recordar un detall, gent con
tractada per vos tes cobra el doble, per la mateixa feina 
que gen! contraetada per altres administracions, per 
gent transferida, i aixo és un agravi comparatiu que 
vostes no han resoll i que vos tes, per ara, no duen 
ca mí de resoldre, I, en materia laboral, ja sabem que 
no tenen vos tes unes competencies, i ja ha han dit, 
pero també volem insistir en la possibilitat d'haver 
creat un Consell de Treball, en representació sindical 
i empresarial paritaria, per dialogar, per intentar tro
bar sortides a una crisi economica que existeix, pero, 
senyors del Govern, vos tes, en materia laboral, l'únic 
que han fet ha estat, res i aquest res, evidentment es 
complementa amb unes subvencions, amb unes ajudes 
indiscriminades i molt descontrolades damunt els sec
tors empresarials que ja, volem insistir, que després 
no donen cap contrapartida, com pugui ser l'ocupació 
de llocs de treba11 o la utilització del mateix Decret 
que el Govern ha fet, d'ocupació juvenil. 1, entram 
en un terreny, en un terreny que el Sr. President, ahir 
va detectar com a prioritat maxima d'aquest Govern 
Autonomic, que és el tema turístic, centre principal 
d'atenció d'aquest Govem. Efectivament, ha de dir 
Esquerra Nacionalista, que veim uns inicis d'ordenació 
del sector turístic, la Llei d'A11otjaments, si bé varem 
es ser crítics, recelosos, en certs aspectes, consideram 
que és un instrument important, pero dubtam, senyors 
del Govem, de la capacitat i voluntat d'aquest Govern, 
de sancionar, de fer cumplir la Llei, perque aixo ho 
sap el Conseller de Turisme i tot el seu equip, que és 
molt poca la gent que ha legalitzat els seus aparta
ments turístics; no dubtam que hi pugui haver bones 
intencions, pero a110 que és evident és que, en aquests 
moments, hem de posar una crítica molt seriosa da
munt les possibilitats reals d'anar endavant amb l'orde
nació del sector i de fer complir, estrictamcnt, la 
legalitat, perque ens preocupa molt, qua n els tours
operadors demanen una certa protecció del nostre 
territori per a la saturació, veure com aquest mateix 
Govem no escolta Índicacions, o sí les escolta, pero 
després no les segueix, de sectors com puguin ser els 
d'aquests tours-operadors que plantegen el tema, i ahir 
ens va preocupar molt, Sr. Cañellas, que voste no 
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parlas d'un tema, per a Esquerra Nacionalista, trans
cendental, que és el que va proposar el Sr. Cladera, en 
aquesta mateixa tribuna, fa aproximadament un mes, 
el Sr. Cladera, parlant deIs Centres d'Interes Turístic 
Nacional, va fer una proposta que nosaltres varem 
rebre, amb una satisfacció molt grossa, que era inten
tar debatre, negociar, en Comissió, en debat parlamen
tari, pel sistema que es volgués, una especie, direm, 
d'intent d'arribar a un consens damunt espais naturals, 
turisme, compaginant les dues qüestions, en aquell 
moment va apareixer una proposta important, de cap 
manera ens va pareixer oportunista, perque hi havia 
el debat damunt un altre tema, varem pensar que era 
una sortida endavant, una sortida, probablement posi
tiva, pero, ahir, el Govern no ens va parlar gens de la 
necessitat de concretar un consens en aquest tema, de 
la necessitat de coordinar aquests dos temes, com 
Turisme i Ordena ció Territorial. Per aixo, a uns deIs 
temes que haguéssim volgut sentir, propostes positives, 
propostes progressistes, com és el tema de l'ordenació 
territorial, vos~es, senyors del Govern, no ens en varen 
fer ni una, fin" i tot tcnim l'amenar;a greu, d'una pro
posta de modifica ció de la Llei del Sol, sabem que la 
Conselleria d'Ordenació del Terrjtori té la idea de 
poder edificar, a partir deIs 4.000 metres, deim, idea, 
esperam que aixo no es concreti, perque realmcnt, en 
lloc d'ordenació territorial, hauríem de parlar de desor
denació territorial, absoluta, i l'ús agrícola del sol és 
un tema imprescindible, en aquestes illes, si no volem 
acabar en un colonialisme, en una dependencia abso
luta, sense reactivar, sense intentar equilibrar, gens 
ni mica, els nostres sectors economics; en ordenació 
territorial, ahir, pensam, que es va ser molt poc cIar, 
es van parlar de moltes qüestions, pero, evidentment, 
les 11i;;:ons, en aquest tema, que han hagut de rebre 
en el Parlament, les orientacions que han hagut de 
rebre, els debats que hi ha hagut en el carrer, són 
coses que, encara aquest Govern pareix insensible i 
continua amb unes propostes, com les del dia de la 
Investidura, que, en absolut, són concretes, que, en 
absolut, aquestes propostes són satisfactories des d'un 
punt de vista mínimament proteccionista, o des d'un 
punt de vista mínimament acceptable pels mateixos 
tours-operadors que demanen protecció del nostre terri
tori, si volem que l'economia turística continul, cfer
vescent, a les Illes Balears. Per tant, creim, senyors 
del Govcrn, i, Esquerra Nacionalista, en aquests mo
ments, no fa un model alternatiu al seu programa, a 
les seves realitzacions futures, sinó, senzillament, les 
estam comentant, d'una manera crítica, així com ho 
veim, i amb un esperit constructiu, sempre, pero estam 
veient com la dccepció, davant tots aquests problemes 
greus, aquests probleme de la nostra realitat, no tro
ben, en abso lu t, sor~ ida, amb tot aIlo que vostes, ahir, 
ens varen e: ::posar. r, elltram també en el tema de 
Benestar Social, quines han estat les realitzacions a un 
tema tan fonamental com és Benestar Social? Els no 
direm c1arament: res de res. Durant un any i mig, 
norné hi ha hagul una serie de subvencions a tota la 
ternatica de ronrginació, minusvalies, etc ... i, en aquests 
momcllts, se'ns anuncia una possible Llei d'Assistencia 
i Serveis Socials, sí, sabem que hi ha un esborrany 
que ci rcula a Ciulal i que hi ba una shie de eclOrs 
qu el oneix n, el neixem, ens pareix molL bé cami
nar cap a un Ud de erveis, d'Assi tencia i Serveis 
Socials, pero, oldrícm insistir, que vo les no val' n 
acceptar debaL parlamentari, no varen aceptar conlrol 



894 DIARI DE SESSIONS / Núm. 27 /28 29 de novembre del 1984 

parlamentari sobre aquest tema, i no hi ha hagut cap 
realització, i creim que, a unes Illes Balears, on tot 
nivell de riquesa important, comparat amb altres nacio
nalitats i regions de l'Estat Espanyol, pensam que 
aquí també hi ha uns deficits socials importants, hi 
ha un problema de marginació, hi ha un problema 
d'atur, hi ha un problema de minusvalids, hi ha un 
problema de guarderies laborals, d'escoles d'jnfan~s 

laborals, que, per cert, no han cobrat els doblers, fa 
més de tres mesos que funcionen i encara no han 
cobrat els doblers pel seu funcionament normal de 
l'Administració Autonomica, i pensam que aquest Go
vern és molt poc sensible a totes aquestes qüestions 
de benestar social, de política social. 1 entram a un 
tema que vostes anunciaren ahir, com un tema molt 
positiu, que és el tema del consum, deIs consumidors, 
el varen marcar, molt breument, supos que el Presi
dent volia haver-ne parlat més, pero no va voler allar
gar-se massa pero nosaltres, amb un tema sí que 
volem esser molt dars, les sancions per a la política 
de consum, quines han estat? quina ha estat la política 
concreta i puntual, en materia de consum? Nosaltres, 
d'inspeccions, hem vist que n'hi ha hagudes, pero 
pensam que no hi ha hagut les sancions adequades i 
pensam que anar a la vigilancia adequada, a moltes 
qüestions, com el consum del pclx, el consum de la 
carn, i moltes altres coses. Per tant, a sectors tan 
basics de la tematica de Benestar Social, entensos 
globalment, pensam que no hi ha cap tipus d'atenció, 
i pensam que, en materia sanitaria directament i 
benestar social, hi ha un tema que ens deixa profun
dament decebuts, que és el tractament de la droga
dicció, quantes vegades, en aquest Parlament, s'ha dis
cutit, la urgent necessitat a les Illes Balears que hi 
hagi un estudi seriós, uns plantejaments d'urgencia 
davant un tema tan greu com és la drogadicció? A 
hores d'ara només h-i ha inicis d'estudis, només hi ha 
plantejaments inicials i, pensem que estam a la meitat 
de la legislatura d'aquest Govern, per aixo temes tan 
claus, com són tots els de Benestar Social, no han 
estat, en absolut, abordats. I se'ns va parlar de qües
tions culturals i esportives, se'ns va parlar de patri
moni, de normalització lingüística, pero sempre hem 
de dir el mateix, voluntats i no realitats, i sen's parla 
del Conservatori, i hem de parlar d'un any molt im
portant respecte a la música, com sera l'any 85, pero, 
senyors del Govern, fins i tot a un lloc que depen 
directament de vostes, com el Conservatori, vostes han 
mantengut una estructura piramidal, molt semblant a 
la que el franquisme ens tenia avesats, una estructura 
piramidal que fa que sigui, practicament impossible 
una reestructuració seriosa d'un Iloc tan important com 
és el Conservatori i a un any tan important, com és 
l'any 85. respecte de la música; i els hem de dir, amb 
profunditat, que vostes comencen a tenir certes idees 
damunt qüestions cultural s , pero pensam que vostes 
no han entes aBo que és la cultura a una societat com 
l'actual, i pensam que hi ha expoliacions constants, i 
pensam que hi ha un patrimoni lingüístic que s'esta 
perdent, pero també pensam que hi ha una concepció 
cultural... 

EL SR. PRESIDENT: 
Vagi acabant, Sr. Serra, vagi acabant. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. ... totalment folkloritzant, 

perqué gui no defensa el ter ritori difícilm ent pot 
defensar el patrimoni cultural. 1 també creim que tota 
aquesta qüestió de territori i patrimoni cultural va 
lli gac1a, molt discretam ent, amb un projectc de recupe
ració nacional de les Illes Balears, de cada poble, de 
cada illa i de les illes, en el seu conjunt, en absolut, 
veim que hi hagi un projecte d'autonomia articulat, en 
absolut veim que hi hagi un projecte de recuperació 
nacional, fins i tot un tema com televisió 3, que en 
aquest Parlament s'ha discutit tantes vegades i aprovat 
tan tes vegades, encara, en aquests moments, no se'n s 
parla, en concret, de quan el Govern executara allo 
que el Parlament li ha dit que executi i, conseqüent
ment, pensam que hem de dubtar molt d'aquestes 
inteÍicions que vostes tenen per a aquests dos anys, 
hem de dubtar molt d'aquest programa liberal, amb 
aspectes progressistes que pareix que vol en dir que 
tenen i que pareix que certs Grups els donaran el 
suport per a aixo, i els hem de dir, senzillament, que 
continuarem fent feina, una m és ben feta, una altra 
no tan ben feta, perque pensam que tots eIs Grups 
aquí representats cometen encerts i altres qüestions 
que no són encerts, pero_ creim que, avui, a les cinc 
de l'horabaixa, tornant amb la figura poetica de Garcia 
Lorca, es consumara una altra decepció, en aquest 
procés autonomic i pensam que hem perdut, avui i 
ahir, una gran oportunitat de debatre, amb profunditat, 
amb seriositat. quins són els problemes d'aquesta 
Autonomia, quins són els problemes reals i, s enzill a
ment, hi ha, allo que ja els hem dit altres vegades, 
una ocupació del poder i unes realitzacions molt desi
guals, molt poc concretes i que, vertaderament, els 
problemes concrets i reals no es debaten en aquest 
Parlamento Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Serra. Té la paraula el President del 

Govern, Sr. Gabriel Cañellas Fans. 

EL SR. CAÑELLAS FONS: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Quan jo era 

aHot, un veinat que estava devora ca meya, cada vega
da que jo li demanava, l'amo en Miquel, que?, em 
responja, no sé si són les ganes, pero per mi ploura. 
Jo no sé si són les ganes, pero em pareix que el discurs 
que ens acaba de fer el Sr. Serra, avui, és bastant 
díferent d'aquell que ens va fer el dia de la Investi
dura, em pareix que aquell caracter agre que va tenir 
el día de la Investidura, aquí on, amb paraules molt 
més fortes que les d'avui, arremetía contra aquest 
possible Govern format per la Coalició Popular que 
havia de rebre, després el suport d'altres Grups 
d'aquesta Cambra, s'ha tornat avui, també, molt més 
amainat. I jo crec que Ji he d'agrair que així sigui 
o, almanco que a mi m'ho paresqui, perque, aleshores, 
em permet seguir amb aquest criteri que he tengut 
sempre que hi havia Grups Polítics amb els quals s'hl 
podia fer feina, perque tenien la S molt més en el cap 
i la M molt més en el cor, i quan un actua d'aquesta 
forma, possiblement deixa que, moltes vegades, els 
surti molt més aquesta Mallorca, aquesta Menorca, 
aquesta Eivissa, no perque vostes no hi tenen repre
sentants i aleshores, s'arriben a solucions i es poden 
acceptar moltes d'aquestes critiques que vostes ens 
fan. Hem escoltat i hem apuntat, com varem fer el 
día de la Investidura tates quantes crítiques ens han 
fet, al nostre programa, que benvingudes siguin, i tant 
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és així que jo li podría dir que, de totes les crítiques 
que vos tes ens feren el dia de la Investidura, amb 
més o manco encert, de totes les llacunes que vostes 
ens tregueren d'aquell discurs, jo almanco en veig set, 
o vuit, o nou que hem pogut intentar corregir-les, unes 
vegades amb més encert, unes altres vegades amb 
manco encert, i qualcunes, com avui, que a pesar d'ha
ver-les inten tades, vostes encara ens les retreuen. 
Jo, aleshores, vaig veure com vostes estaven preocu
pats pel tema de les aigües i cree que alguna cosa hem 
intentat fer perque les aigües d'aquest país, d'aquesta 
regió, d'aquestes illes no s'utilitzassin amb si stemes 
poc habils, no s'utilitzas l'aigua potable per regar, no 
es tiras tanta aigua bruta a la mar, la reutilització 
de les aigües, vostes ens la demanaven, hem intentat 
fer-la. Igualment, vostes demanaven atenció professio
nal i és, assenyalaven, d'una manera concreta, una Es
cola Superior de Turisme, cree que també han vist 
aixo recollit, durant aquest any i quatre mesos; vostes 
ens p arlaven d'aItcrnatives pcr combatre l'es taciona
litat, a base de congressos de la tercera edat, d'aspec
tes culturals, cree que també qualque cosa hauran vis
ta que s'hagi fet des del nostre Govern en aquest 
sentit, el proteccionisme de l'agricultura i la ramade
ria, només és que no hem encertat amb el mateix sis
tema que vostes, vos tes pensen que hem d'anar per un 
aItre, pero, a poc a poc, tal vegada, arribarem o coin
cidir qualque dia. El tren d'Alcúdia, també hem fet 
tots els intents per poder-ho fer. No vull continuar 
amb aquesta serie de solucions, de situacions, de te
mes conjunts que, gracies o no gracies, perque que 
nosaltres .no ho haguessim dit, no vol dir que no estas 
en el nostre programa, pero sí que gracies que vostes 
els remarcaren, tal vegada els hem prestat més aten
ció de la que hauricn tengut. Sorpresa ironica per no 
tenir avui aquí, tenir aquí una Qüestió de Confianc,:a 
en lloc d'una Moció de Censura? Bé, a110 de l'ironia 
depen del costat d'aquí on es miri, la Qüestió de Cen
sura, la Moció de Censura, l'havien d'haver posada 
'lItres Grups, jo no podia posar més que la Qüestió de 
Confianc,:a, ara, a110 que, sens dubte, i aixo sí que és 
absolutament cIar, és que la Qüestió de Confianc;a és 
un acte voluntari d'aquest President, i aquest President 
i aquest Govern són els que, únicament i exclusiva
ment, per la seva volW1tat han vengat aquí. Voste ens 
tatxa de despreciar el paper del Parlament, que hem 
estat duent, fora d'aquí, treient fora del Parlarnent, tot 
quant hem pogut, que no hem volgut dur, en aquest 
Parlament, l'estat de l'Autonomia i debatre la situació 
actual, jo pens que avui estam debatent aquesta situa
ció actual, jo pens que avui hi ha la possibilitat, per 
part de tots els Grups de discutir tot allo que vostes 
han volgut discutir, que esta centralitzat l?n un sol de
bat, pero que li dóna totes les amplitud,> necessaries 
perque hi pugui haver el debat de l'estat de l'Autono
mia, el debat de les transferencies i, al mateix temps, 
aque11 debat que va soHicitar un altre Gnlp i que nos
aItres, també, varem prometre, de quins havien estat els 
eixos normals per a nosaltres continuar governant, 
els eixos normals que nosaltres havÍem dut al Ilarg 
d'aquest any i mig i que volíem que ens duguessin fins 
al final. Voste ens acusa, d'haver hurtat avui, aquí, el 
terna deIs Consells Insulars, jo pens que és molt mi
llor així, en primer lloc, perque nosaltres ja hauríem 
dut als ConseIls Insu!ars una serie de delegacions per 
experimentar, a veure com podien funcionar, perque 
nosaltres hauriem dut ja, als Consells Insulars, i, so-

bretot als de les illes menors, una sene de delegacions 
de eompetencics que permetessin veure de quina ma
nera havíem d'orientar la Llei deIs Consells Insulars, 
de quina manera havíem d'orientar el funcionament, 
quin s eren els problemes amb els quals es trobarien 
els Conse11s Insulars amb les seves organitzacions pro
pies per dur enfront aquestes competencies i quines 
eren les actitud s que nosaltres hauríem hagut de pren
dre des del Govem, per ajudar i no per entorpir. Es 
diu que hi ha d'haver, abans, la Llei deIs Conse11s In
sulars, dones esperarem a dia primer de mar<;, i dia 
primer de mar¡;: estigui bcn segur que per part nostra 
no hi haura cap problema per reforc,:ar els Consells 
Insulars, amb tot aIlo que vulguin, tenguin dret i pu
guin assumir si és que ho desitgen. Que les realitza
cions autonomiques són poques, pobres? Que fa falta 
molta legislació, que la dinamica burocratica ens esta 
menjant, aixo són temes opinables i que podríem dis
cutir cada dia. Jo cree que hi ha moltes Conselleries 
on el mateix públic, on els mateixos intcressasts han 
estat dient que, feines que estaven retardades sis o 
set anys, han estat avanc;:ades, tan soIs, en uns pocs 
mesos, que és possible que a la Conselleria, determi
nats pagaments es retardin? Sí, pero també és molt 
possible que aquests que es queixen que els pagaments 
se'ls r etarden, és perque encara que haguem estat ca
pa<;os d'ensenyar-Ios que hi ha unes tramitacions que 
s'han de fer si volem tenir les garanties que 10t es 
paga quan és conforme i només aIlo que és conforme. 
Efectivament, hem de ser respectuosos amb tot el ma
neig d'aquests doblers, hem de ser respectuosos amb 
uns termes i amb un funcionament, perque hem de 
retre comptes fins a la darrera pesseta; que som cons
cients que fa falta agilitzar? i moltíssim, aquests ter
mes burocratics, és cert, que per aixo els vaig dir 
ahir que estavem intentant fer tot un programa de 
mecanització, tot un programa d'informatització, tot 
un programa aquí on, a més de la nostra administra
ció propia, se'n podrien benefiCiar les administracions 
deIs Conse11s Insulars i deIs Ajllntaments, el que pas
sa és que un any i quatre mesos no permeten fer mi
racles més que a aquell que els sapiga fer, nosaltres 
només hem pogut fer anar recollint, cada dia, com
petencies, cada dia més funcions, cada dia més acti
tuds i anar intentant muntar una Autonomia, un fun
cionament administratiu, un funcionament únic, que 
pugui ser cada vegada més agil, no és qüestió d'un 
any, no és qüestió de quatre mesos, possiblement, hi 
haura d'haver més de quatre anys, pero, aIlo que sí li 
assegur és que estam fent-Io funcionar, cada dia mi
lloro La discussió del Fons, de les transferencies i del 
Fons de Compensació Interterritorial, jo sé ben cert 
que vostes han tengut sempre aquesta idea que les 
transferencies s'havien d'haver discutit en una Comis
sió de tots els Grups, pero jo pens que, d'aquesta ma
nera, el Govern s'estaria treient, amb perdó de l'ex
pressió, les pu<;es de damunt i les trasl1adaria al Par
lament, i aixo, cada vegada que ho hem intentat amb 
un altre tema, vos tes ens han dit que qui governa ha 
de governar, i ara resulta que, a pesar de govemar, ho 
hem de fer d'acord amb tots els Grups Polítics, aixo 
és fer equilíbris, senyors, damunt una corda fluixa, 
pero les transferencies, cada vegada que han volgut, 
s'han discutides, i el Fons de Compensació, no cm di
guin que no I'han discutit, perque ha vengut cada ve
gada, aquí amb els prcssuposts, i el destÍ del Fons de 
Compensació I'han conegut a través deIs pressuposts, 
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i els pressuposL han eSLat tan dis util , com fal a ha 
fel, i el d Lite púb lic, exacta menl igua l, no lIa e. lat 
una cosa que hem fet ,,'amagat ni tI «tapadillo» és 
una cosa que hem du t aquí, (Juan s'ha du L t'estal e 0-
nomic per él I'any segi.icnL. Que el nos tre proced imcnt 
e onom ic ese desfasat, pcrque nomé es ta basat en 
subvencions i en actuacions, jo cree que llavors, ens 
ha díl voste qu no él'em una clre,ea , ní tan 01· curo
pea, en I i curs el'In vesLidura, jo, li diría que po ser 
que n sjguem una elreta europea , pero qut:! Lenim ben 
cJar, i que d'aqui no ens mourem, que ]'únic amí que 
l,¡ h a per treure el prob l ma el l 'a tur, per )-e<.l I ivar 
I'activita t ec nomice, é a on guir mourl;; el sector 
prjvat, aconseguí )- mour aque'l S "ctOr empresa rial, 
que 110 és precisamep t ls que ens ha dut i ens s s té 
en aquest Govcm, perque, en aquest Govern hi e tam 
peJs vOl populars, qUe! varen ser moll més que e ls 
del altres ntp, jo no peo q Lit:, en aquest ilIes, 
Domés hi hagi empxesaris. Lamenl m. l tí sim que di
gu i que jo vaig obUclar el P1a c1 'Ordenaci6 Turística ele 
]a Costa, li fac iJí aré UD a copia d ·J d i cur ', perque 
veura que, en dues o a i 115, ague t Pl.a d'Or lenació 
Turís tica de la Costa, qLle va ofedr el COl1se/ler ele Tu
risme, li diuen, en el meu discurs, que ja esta en marxa 
i que, en molt breu termini, vcndra aquí. Esta en el 
moment en que es parJava de Turisme i esta en el 
moment de les conclusions. Que alIo de l'Ordenació 
del Territori no li ha agradal, que té por que aquesta 
modificació de la Llei ele] Sol Ji causi més problemes 
deIs que ha causat fins ara, bé, la regulació de la Llei 
del Sol no urbanitzable, en funció deIs seus usos i de 
les seves característiques, s'explicfl perque una orde
nació exigeix tracta ments completamenl dHercncia ts 
per a aquells terr:eoys que iguin agrícole5, per a]s 
fore la ls, p l' als d'inter s ecologic o pai < tgí. lic j per 
als terrenys d'excedent, i no COm ara, que l1i 1,a UDa 
sola j única !Gtssificació. V o te m díu que en la 
qüestió del Bene tal' Social, tan bé po h m fel més 
que ql1atre sllbv n ion , jo pens que hem fel a lguna 
cosa molt més important que aixb, hem recollit un 
repte, hem recolJit Ulla voluntat ele comen~ar a sol
ven tar ruxo, pero són probleme que només se sol
venten amb voluntat i doblers, i hem comen¡;:at per 
posar-hi voluntat per solventar-los, voste mateix, d'a
quest tema, em va dir que en el Discurs d'Investidura, 
ni tan soIs l'havia mencionat ni el de la marginació, 
ni el de la drogadicció, i jo cree que avuí, ja en el de 
la marginació i les mintiSValie , hi estam acLuant amb 
voluntat i, a m és, amb fons molt superior als que 
rebem de l'Admmistració Cenll-al que, ca da any, són 
manco, i nosaltres cada any n'hi posam més, i a més, 
estam intentant funcionar, també, estam intentant po
sar, també, dins les possibilitats economiques que té 
aquest Govern, en funcionament un sistema de poder 
tractar tot alló referent a toxicomanies. És cIar que 
encara no esta solventat, és clar que encara esta en 
marxa, és cIar que 11aurem de menester ajudes ele 
1othom, és cIar, empero, que h.i ha una Comissió que 
esta fent l'e tud, necessari perque aixo funci ni i CQ

b resqui totes les arees que aixó té, j totes les compli
cacions que aixo té, pero tampoc no es fa en tres dies. 
No ens diguin , pero, que som poe sensible, cree que 
hem estat molt més sensibles elel que voste mateÍXos 
esperaven, de totes formes, Sr. Serra, li dic allo que 
li he dit al comen~ament, per favor, seguesquin do
nant-nos idees i cntiques, seguesquin donant-nos ca
mins, que nosaltres els rebem, amb molt de gust, els 

rebem amb el mateix gust, perque sabem que els sur
ten d'aquesta M que ducn damunL el cor, a pesar que 
la S, socialista els faci votar-nos en contra. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. President. Sr. Sebastia Serra, 

vol replicar? Disposa, Sr. Serra, d'un temps de deu 
minuts. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
raci · s, r. l'residcn t. ,,]', Cañclla , comen (I r é p l 

darrcr, no a lll-e' du im la S, duim la M, duím rE '
qLl ITa 1 él i no li la, i li diria qu Ji 'lg!"aesc aquestes 
pal'aules que ha d ite , pero nosalLres volem pro'e Les. 
volem r~litzacions concreles i a l or i < 1 cap ¡'uli
lilzaJ'em scm pre, pero en funció d pl'ojectes i dc r a
Ji tzacions. De totes maneres, no dubLi que, com que 
a les dne hi ha un tram il bw'o rali perque ja sabcm 
que aixo Sta reso ll, aban de les cine J fa ja uns 
quants dies, pe!" devers Madrid, el' e que e va re 01-
dre, allb que sí esla ciar: é que i 1 es el1 conlinuarem 
donant, criUques, també, camio , tarobé, continua
rem fenL f ina, perque per a aixo, eIs no Lre. vots, 
també, ens han fet ser aqlú. Pero, rcc que Ji be de 
fer una rep lica a una serie ele qüestion . Le prím ra, 
i crec quc és important, és que, avui, aqu es t debat, 
efectiva m nt, vo te rriateix ho ha reconegut, ho h:l dit, 
és damuD t ¡'esta l el la qii s tió, per ,despré d'aquests 
m esas, i pot ser que hi hagi b agul una especie ele ro'
gia, tOla una crisl sembla que de emboca en un estat 
ele la qüestió, quan realment le cla us d 'aguesta Cl'j j 
no es tan clebatucles i quan, realment, els ql1e han re
soll aque la crisi no són aquí, són a aJ Lt-es haneles, 
fent els seus negocis, diriginl a dí tá n ia i, en defini
tiva, allo que nosallr - lubtávem i presumíem el juny 
del 83, fa que , en aquests moments, siguj una r aH
tal, i v~l'rem ser el primer Grup Parlamenlari que ho 
va dir en aqueU momen t, i hem estat el primer que 
ho va el ir aquesta v gada, i que onsti que no ho 
sabíem, ) etia aban que voste i el Grup RegionaLi s ta 
ana sín a Madrid a resoldre el tema, no altres ja va
l-cm anunciar que més valdria on ulLar els poders 
f.acUcs per veure com alljria aque la Aulonomia, Per 
aixl>, Sr. Cañellas, és v 1', VO le han lengul molts el 
vo ts, populars, és c rl, nosallres n'hem tengu l molLs 
m anco, és cert, cadascú ha de omp.lir amb el eu pa
pet, é cert, pero qui r sol una ri i ele I'Au lonomia, 
de la no tra Autonomia, una cl'L i ele Govern, és moh 
lam ntable, i aixo ho saJ) wUlOm, ]'opini6 pública ho 
sap, no ón, precisamen l, els vots populars, sin ó que 
óo aquests grups de pres ió, aquesLs grup c1'inte

ressos que , a voste el salven moment~miamen t, pero, 
de fe l, han tocaL eI'::t1a a ll que é aquesta majoda j, 
a llo qu és més grcu, a nivell de tol els pobles, de 
l'opinió pública de les Illes Balars, a par tir d les 
inFonllacioDs que van arribant, espe.ram que honestes 
totes elles, de qualque manera, l'opinió pública esta 
moH decebucla, molt despistada, i pensam Que no s'es
tan aclarint cIaus importants el 'aquest debat parla
mentari. 1 pensam que hi ha una manca el e projecte 
autonomic, en la seva globalital, ostes ahir ens parla
ven. i ara ens en torna a parlar, de coses que han 
fetes, efectivament, hi ha coses que han fetes, de co
ses que pense:o fer, pero no veim un projecte articulat 
de Comunitat Autonoma, i , fins i tot U he de clir, que a 
la Investidura, lJosaltres el iem que, per ventura, hi 
havia un programa una mica més ampli del programa 
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que ahir voste eX.posava i que ara, ha comprovat, evi
dentment, el juny del 83, vostes parlaven o voste par
Java del programa de Govern de la Coalició Popular, 
que és un programa que no s 'esta realilzant en gran 
part perque és irrealitzable, d'acord amb la nostra 
Autonomia i perque és un programa, gairebé mimetíc 
de totes les autonomies de l'Estat Espanyol, per l'ar
tide 143, per tant, evidentment, ens trobam amb molts 
de problemes del seu propi programa que, en aquests 
moments, ja han desaparegut, uns aspectes per bé, 
fruit de la inviabilitat, fruit de les critiques, pero, per 
altra banda, també ens trobam que, en aquests mo
ments, el nostre pessimisme es dóna, més amb pro
funditat que el juny del 83. Varem acusar, molt direc
tament, la majoria, en aquell moment, i seguim, amb 
pro[unditat, dient que, amb profunditat, hi ha pro
blemes, i vuIl recalcar aquest tema de profunditat, 
perque no hi ha un projecte autonomic global a les 
IIles, per a cada illa, no hi ha una Autonomía que 
s'acosti a totes les dasses populars, continuarem amb 
la tematica de les subvencions, amb possibles es can
dols que haurem de denunciar, esperem que vostes 
rectifiquin, pero que, de fet, ens trobam amb els ma
teixos problemes cronics, després de seguir aquest de
bat d'aquests dos dies. Consells Insulars, volem insis
tir molt amb l'autonomia de cada illa, volem insistir 
molt, perque aquesta Comunitat Autonoma, si no és a 
partir de cada illa, no veim com es pot articular el seu 
futur autonomic, i parlant de Llei de ConseIls Insu
lars, a la fi, el mes de mar~ del 85, pareix que es deba
tra aquesta Llei de ConseIls Insulars i ens dura molta 
feina a tots els Grups Parlamentaris, i ja ho pot sa
ber el Govern, que Esquerra Nacionalista, així com, 
durant l'eJaboració de l'Estatut, continuara fent feina, 
amb profunditat, en aquests temes institucionals i 
aportant aIlo millor deIs seus homes i les seves dones, 
pero, una qüestió en que també voldría insistir, és que 
la política de Consells Insulars, no basta dir, esperem 
la Llei de Consells Insulars, on és la coHaboració que 
hi ha d'haver entre el Govern Autonom i els Consells 
Insulars, on és la mínima articulació? Com funciona 
en aquest moment aquesta qüestió? I és aIlo "que ens 
fa ser moIt crítics respecte de les autonomies insulars 
que ha seguit aquest Govern. Doblers públics, voste 
mateix ho ha tornat treure, nosaltres creim que els 
doblers públics són sagrats i creim que la nostra Auto
nomía és cara per les realitzacions que hi ha hagudes, 
pero hi ha dos temes, pensam, que han fet que haguem 
de dubtar, i ho hem de dir així de clarament, subven
cions i contractació de personal, hi ha certes irregu
laritats, pensam que són notories i públiques, fan, i 
fin s i tot aquest Parlament eIs ha desautoritzat en 
tema de subvencions agrícoles, pensam que fan que la 
valoració damunt el zel que han tengut vostes, da
munt els doblers públics, potser hagi estat en segons 
que, pero en aquests temes, com subvencions o con
tractació de personal, esta molt dar qui és la gent que 
ha estat afavorida i esta molt dar que ha estat sem
pre el sector dirigent. No ens tracti, Sr. Cañellas, de 
contradictoris quan parlam de Comissió de transferen
cíes í, sobretot, del Fons de Compensació Interterri
torial, no és aixo, no és aixo que haguem d'estar 
d'acord tots els Grups, no, no, no anam per aquí, nos
altres creim que el Govern té una majoria i l'ha d'exer
cir, pero aIlo que és evident, és que no hi ha hagut 
un debat amb profunditat, no hi ha hagut una accep
tació de les Mocions que s'han presentades en aquest 

Parlament, i avui horabaixa, hi ha una Moció del Grup 
Parlamentari Socialista damunt el Fons de Compensa
ció Interterritorial, i fa ja més d'un any que, aquest 
tema el varem plantejar, i una altra Moció i Pregun
tes, del Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista, sobre 
el mateix tema, per tant, la qüestió no és que el Go
vern exercesqui o que el Govern hagi d'escoltar fer 
cas, fer el que tots volem damunt el tema del Fons 
de Compensació Interterritorial, no és aixo; la qües
tió és que tots els Grups representats aquí, discuti
guem amb l'Administració Central, discutiguem entre 
nosaltres, mirem on hem de trobar els fons economics 
per aquesta Autonomia i quina utilització s'ha de fer 
d'aquests fons públics, per a aquesta Autonomia. Tam
poc no em digui, Sr. Cañellas, que nosaltres ahir no 
varem entendre bé la qüestió d'Ordenació Turística 
de la Costa, varem prendre bona nota que tenien el 
projecte, pero, Sr. Cañellas, pensi voste que no és el 
mateix aixo que va dir voste, que l'oferta que va fer 
aquí un membre del seu Govern i que tots els Grups 
Parlamentaris varen considerar positiva, en aquesta 
mateixa Cambra, que era un debat en profunditat, una 
entes a en profunditat de la realitat turística i de l'or
denació territorial d'aquestes illes i que és una qües
tió que afecta, no només a nosaltres, sinó al futur de 
tots els pobles de les Illes Balears. I no continuam 
amb els temes de l'empresariat, que n'hem parlat tant, 
no només hem de parlar de subvencions, volem insis
tir molt en aguest detall, sinó que, a més deIs es can
dols de les subvencions, volem insistir molt en el 
fracas rotund del Decret d'ocupació juvenil, un' De~ret 
que només fa que hi hagi' tres empresaris que vulguin 
coHocar treballadors jov~s a les seves empreses, pen
sam que és un Decret, totalment fracassat, i voldria, 
Sr. Conseller de Treball, esta equivocat en el nombre 
de peticions, pero tenim notícia que només són tres, 
en totes les Illes Balears, i aixo, pensam que és un 
esdmdol públic, que l'empresariat, que esta també re
presentat en vostes, de qualque manera no seguesqui 
els mateixos Decrets que vostes fan. Hem parlat de 
Llei del Sol, evidentment, vostes la volen rectificar, evi
dentment, no coincidim, nosaltres sempre hem dit que 
estam a una trajectoria proteccionista al maxim, amb 
una reivindicació ecologica i ecologista, en profunditat, 
pero, allo que sí veim, deIs projectes d'ordenació terri
torial, que, més que ordenació i, vuIl insistir, parlam 
de desordenació, el sol rústic, continua sense protegir 
així com toca, i, ja vull pronunciar, una vegada més, 
una certa predicció de futur, que d'aquí a dos anys 
veurem el territori molt més desordenat o on s'haura 
consumat la desordenació d'aquests anys. Per acabar, 
perque creim que el debat, no és només de coses con
cretes, sinó que és de projecte autonomic en globali
tat, he de dir que Esquerra Nacionalista - PSM no pot 
només per la S dir que no, sinó que ho diu pergue 
creim que estam, després d'un any i mig, encara, amb 
idees, encara amb projectes, pero amb poques realit
zacions i poques realitzacions amb una autentica di
mensió popular. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Serra. President, vol inter

venir? 

EL SR. CAÑELLAS FONS: 
Sr. President, aquest pic, simplement per lamen

tar que no l'hagi conven~ut en cap deIs punts, pero, 
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bé, tampoc no esperava, amb tan poc temps, haver-Io 
conven~ut de qualcun. L'únic és, recollir-li aquesta vo
luntat de continuar treballant junts, expressada a pos
ta del tema deIs Consells lnsulars, a posta del tema 
de l'ordenació turística del territori, que, en cap mo
ment, hem volgut suposar que sigui una labor nostra, 
que es doni únicament i exclusivament com a una Llei 
a debatre aquí, en un moment i a un lloc, creim que, 
conforme va dir el ConseIler de Turisme, és un tema 
que requerira de l'esfon; de tots i que si obtenim la 
confiane;a, al llarg d'aquests tres mesos fin s al mar~, 
ens hi haurem d'asseure tots per veure si entre tots, 
precisament, podem arribar a un acord. Amb I'única 
cosa que he de discrepar, i aixo sí; és amb la voluntat 
de l'opinió pública perque em pareix que no hem con
sultat la mateixa opinió pública. La que jo he consul
tat, la meya opinió pública, que veig que no coincideix, 
quasi mai amb l'opinió pública de qualsevol altre que 
parla, crec que varia amb moH, i és cert, que, aquí, en 
aquesta Cambra i avui, hi hagués una gran majaría 
que estalonas un sol Govern. Grades. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. President. Pel Grup Parlamen

tarí Regionalista de les Illes, té la paraula el Sr.. J ero
ní Albertí. Dísposa, Sr. Diputat, d'un temps de trenta 
minuts. 

EL SR. ALBERT! PICORNELL: 
Sr. President, Sres. í Srs. Diputats. Voste deia, Sr. 

President del Govern, ahir, allo que cerc, a110 que pre
tenc amb aquesta Qüestió de Confian~a són vots, vots 
per poder governar amb eficacia, en nom de la majo
ria del poble balear. Bé, nosaltres volem contribuir 
que vos tes governin amb eficacia, el nostre poble, 
aquesta Comunitat Autonoma necessita, per reafirmar 
el seu talant autonomic, que el Govern governi añ1b 
eficacia, i nosaltres, amb els nostres vots, volem con
tribuir que així sigui. Del seu programa de Govern, 
que va presentar ahir, hi ha una serie de punts que 
nosaltres volem destacar, p erque sabem les dificuItats 
que suposa negociar amb gent que des de Madrid no 
creu amb l'Autonomia. En el capítol de transferen
cies, voste ens deia, «l'objectiu basic de la política de 
transferencies del Govern Balear, ha esta! de fer la 
maxima assumpció de competencies, sempre i quant 
en quedas garantida la suficiencia financera de les va
loracions», i afegia, «creis-me, Srs. i Srs. Diputats, si 
vos dic que no ha estat una tasca facil, haver de com
paginar aquest procés negociador amb l'acció de Go
vern, els estires i amolles a Madrid, a la constnlcció 
de tot l'edifici autonomic», nosaltres ha creim, Sr. Pre
sident, perque n'hi ha que dubten que Autonomia és 
llibertat, nosaltres afirmam que Autonomia és confian
'c;:a amb la propia capacitat deIs ciutadans agrupats en 
les seves realitats naturals, els enemics de l'Autonomia, 
són eIs enemics de la llibertat, el nostre Grup manté 
que l'Autonomia és necessaria i imprescindible, polí
ticament, com a base d'una nova convivencia, en la 
practica, perque només des d'un bon funcionament 
podra assegurar-se, als ciutadans, una autentica qua
litat de vida. Per aixo, afirmam que l'Autonomia pot 
i ha de funcionar, pot i ha de garantir una administra
ció millor, pot i ha de millorar les expectatives deIs 
ciutadans i que, per aixo, basta tenir competencia i 
creure en l'Autonomia. I és cIar que la primera tasca 
per aconseguir és omplir l'Estatut de les competencies 

transferides des de l'Administració Central, que ens 
permeti fer una acció eficae;, capa'e; de generar al nos
tre poble la fe en la seva capacitat d'autogovern, tot i 
sabent que, dins els possibles errors que genera l'apre
nentatge, nosaltres som capae;os d'administrar millor, 
d'acord amb les nos tres necessitats i donar millors so
lucions als problemes, pcrque ens són propis, estam 
en millor situació que els altres, per enfrontar-los amb 
hit. Per aixo, per aquesta tasca d'omplir el nostre 
Estatut de les competencies que ens dóna el prapi Es
tatut, senyors membres del Govern, Sr. President, po
den comptar amb els nostres vots. La seva responsa
bilitat és donar resposta generosa i efica~ a la confian
e;a que ens demana . Pero la nostra Autonomia té uns 
pilars fonamentals que són els Consells Insulars, a 
part de la referencia a la Llei de Consells lnsulars, no 
en trobam gaire més, de referencies a la política que 
pensa seguir el Govem al respecte, observam una ma
jor prudencia que en el Discurs d'Investidura, en el 
tractament deIs Consells Insulars, suposam fruit d'una 
maduresa i aterratge a la realitat, pero ens agradaria, 
dins el seu programa veure una ferma voluntat nego
ciadora i vocació de consens, en tots els punts que els 
són propis, dins l'afirmació que la política a seguir 
amb els Consells lnsulars ha de marcar fites defíni
tives i definitories de la nostra Autonomia. Després 
de les transferencies a les competencies de l'Adminis
tració Central, aquesta és la tasca aclaridora que hem 
d'assumir, ens agradaria, per tant, que, per part de 
qui correspongui del Govern, ens assegurassin la prio
ritat del tractament legislatiu i administra ti u i l'im
puls de transferencies als Consells que pensen donar 
a la Comissió creada per LIei, recentment. Quant al 
programa, presentat ahir, volem fer unes puntuaIitza
cipns i són en sentit positiu, referit al Discurs d'lnves
tidura. No podem deixar de veure, amb alegria i espe
rane;a, diferencies substancials amb aguell discurs que 
cns apropa, venint vostes cap a l1osaltres, afirmacions 
com les que varem sentir ahir, ho demostren, guan 
voste parlava deIs Grups que Ji donaren suport, en el 
Discurs d'lnves tidura, dei a que tenen el denominador 
comú d'assumir la gran tradició liberal occidental, que 
creu en la primacia de l'individu sobre l'Estat, que 
afirma la fore;a creadora de la llibertat, que pensa en 
la funció subsidiaria deIs poders públics davant una 
societat vital i lliure que sosté la bondat d'una econo
mía social de mercat, enfrant d'altres plantejaments. 
Nosaltres, els reformistes, creim que per aixo cal co
ment;ar, des d'ara, cap una nova dírecció, és impres
cindible reorientar la política de tal manera que es 
lliberin les energies creadores de la societat, pero sen
se que aixo descarregui els poders públics de la seva 
responsabilitat de fer front aIs compromisos adqui
rits i a les garanties que ha d'atorgar per garantir una 
política solidaria entre tots els agents sociaIs i econo
mies. D'aquí la síntesi liberal-progressista, que confor
ma el projecte reformista, el qual pretén aquest equi
libri entre el protagonisme social deIs particulars i 
les obligacions de suplencia i de complementarietat 
que eIs poders púbIics han d'assumir. Dins la política 
d'ordenació del territori, varen destacar del seu pro
grama una política urbanística prudent, tendent a la 
limitació, sense propiciar la paralització, que prote
gesqui sempre, franges costeres, que salvaguardin pa
ratges d'interes paisatgístic i ecologic i que es carac
teritzi, deien vostes, en resum, per la prudencia orde
nadora. Nosaltres volem garantir la protecció del 

« 
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patrimoni paisatgístic i esperam que les línies mestres, 
aquí descrites, ho facin possible. En el mateix sentit, 
esperam gaudir, al maxim possible, de l'estudi deIs es
pais naturals a protegir, que voste també anunciava 
ahir, i esperam tenir audiencia per fer sen~ir la nostra 
veu en un assumpte de tan cabdal importancia. L'anun
ci de la posta en mana del Pla de Sanejament Integral 
de les nostres costes i platges, vital per al desenrot
llament turístic i per a la conservació del medi am
bient, és també una mesura que comptara amb el su
port del nostre Grup Parlamentarí i, endemés, amb el 
suport entusiasta nostre. Com a darrera referencia al 
discurs d'ahir, del Sr. President del Govern, creim que 
cal destacar també l'afirmació que la llengua catalana 
és la nostra llengua, així com la filosofia inspiradora 
de la propia llei de normalització lingüística que és, 
dei a el Sr. President, «la de refrenar el deteriorament 
de la nostra llengua, potenciar-ne la utilització en qua
litat i en extensió i recordar a tots que la lIengua és la 
principal i la més important senya d'identitat del nos
tre poble». El programa que ens presenta i sotmet a 
la Qüestió de Confianc;:a varia, substanciament, del 
d'Investidura i fa bo, pensam, el que nosaltres varem 
dir en aquell moment, que seria la nostra tasca, que el 
nostre paper, amb el suport que donarem a la Coali
ció Popular, farien que siguin menys conservaclors el 
seu programa, i incorporaríem el concepte que teníem 
de fer poble. Sres. i Srs. Diputats, Sr. President, no 
obstant em permetin fer unes reflexions sobre quina 
és la situació en que ens coHocaren els resultats elec
tor.als -de l'any 83; els 8 Diputats del nostre Grup fan 
que guadeixi d'una reslJOnsabilitat que hem d'exercir 
més enlla de voluntarismes, i que molt sovint ens col
loca en situacions, veritablement, compromeses, la 
ubicació política en el centre, entre dretes i esquerres, 
ens situa dins les següents coordenades, si el Govern 
no governa bé, la culpa va al nostre Grup perque li 
donam suport, si el que governa, no governa, també la 
culpa va al nostre Grup, perque no li donarem suport, 
si el Govern governa bé, logic, el merit és seu, pero, 
en aquest moment, avui, no és la nostra conveniencia 
política ni hi valen estrategies, perque el cabdal és el 
que ens demana el poble de les Illes Balears, no es 
tracta d'establir una carrera ordinaria de popularitat, 
es tracta que la societat i els ciutadans tenguin con
fianc;:a en ells mateixos i en el seu futur, i el poble ens 
demana, avui, un Govern estable, que govenü amb efi
cacia, fora de contínues desqualificacions, tancant les 
vies obertes a la practica desestabilitzadora que apra
fita l'oposició, i bé que el Portaveu del Grup Socialista 
s'ha omplit la boca de dir que el que manca és una 
majoría estable que do ni suport al Govern, dones avui 
anam a comenc;:ar afer-ha així, perque tots diuen, cer
car el pacte i el consens; pero després critiquen i con
demnen qui ha intenta. El nostre Grup, tot i sabent, 
que sera objecte de continuar l'atac, pels Grups Po
lítics, intentant la nostra desqualificació ideologica li
beral progressista, propia del partit reformista, as su
meix la responsabilitat d'ajudar a governar, a gover
nar bé, el grup conservador que té la responsabilitat 
de governar la nostra Comunitat, i creim que la via 
del dialeg intern, de la participació a l'elaboració de 
programes ens permetra continuar fent i complint el 
paper de fer menys conservador el seu programa i 
aprofundint en les senyes d'identitat del nostre poble. 
Vostes, senyors del Grup Popular, deixin que els aju
dem a governar bé. Per acabar, En Miquel Roca, en 

el discurs d'Investidura del Congrés del nostre Partit 
Reformista Democratic, deia, «el projecte reformista 
no neix per debilitar la democracia, sinó per a conso
lidar-la, no neix per a sembrar el desconcert, sinó per 
a clarificar les expectatives, el reformisme no vol con
tribuir a una visió desangelada i empobridora de la 
política, sinó que, al contrari, vol enfortir la imatge 
de l'esperan;;:a en el nostre propi futur, assegurant a 
tots que, per damunt de desanims cojunturals, podem 
entre tots, construir una societat millar, més justa, 
més segura, més lliure». Per tot aixo, perque volem 
contribuir a estabilitzar la nostra Comunitat Autono
ma, perque creim que així donam res posta als elec
tors que volgueren situar-nos on estam, perque valem 
exercitar la responsabilitat, de donar l'estabilitat ne
cessaria per poder governar bé, perque volem contri
buir a la creació d'un clima de confianc;:a que pugui 
albergar una política de progrés, perque volem assu
mil', assumir el risc de fer el que creim que hem de 
fer, anunciam des d'aquesta tribuna, el vot afirmatiu 
a la Qüestió de Confian¡;a al programa de Govern pre
sentat pel President de la Comunitat Autónoma. Mol
tes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Albertí. Té la paraula el Presi

dent de la Comunitat, Sr. Gabriel Fons, Cañellas Fans. 

EL SR. CAÑELLAS FONS: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Mai no hem 

negat que estavem passant un mossatge, mai no hem 
negat que aquest massatge sigui el que sigui, a qual
seval feina, tengui una serie d'inconvenients, i possi
blement aquests inconvenients del mossatge són els 
que ens tenen, avui, aquí, demanant la canfianc;:a; 
pero, amb el ben entés que els mossatges acaben i 
que després ve el coneixement profund de com s'ha 
de governar. Agraim al Grup Regionalista e-l seu suport, 
li asseguram que els Consells Insulars continuen essent 
per a nos al tres la pec;:a basica d'aquesta Comunitat i 
que, si bé és cert, que hem entrat dins un període 
d'una prudencia molt grossa, a l'hora de tractar aquest 
tema, des d'aquí i des d'ara, li anuncil la voluntat ne
gociadora que faci falta i la voluntat de consens que 
sigui precisa perque aquesta estructura deIs Consells 
Insulars encardinats dins l'estructuració total de la 
Comunitat Autónoma sigui aquella que volem tots, que 
vulguem, almanco, la majoria, que la facem el més 
aproximada a la voluntat de tots. I que aquest tema, 
arnés, tendra tota la prioritat que faci falta dins 
aquest període que avui, a partir que acabin aquestes 
sessions parlamentaries, ens donaran el temps neces
sari per discutir-lo fins que s'obri l'altre període. No 
pensam, en absolut, que el fet d'acudir sempre a la 
defensa del sector privat, com a motor principal de 
l'economia, ens hagi llevat, dins el nostre Discurs de 
Confian<;:a, a descarregar-nos de la nostra responsabi
litat, com a subsidiaris de tota una serie d'actuacions 
des de l'Administració Pública i des del Poder PÚ
blic. Creim que hem fet, dins ell, prou i suficient ma
nifestació que el sector públic, que l'Administració 
Autonomica ha d'estar precisament alla on faci falta, 
alla on el sector privat no pugui o no vulgui arribar. 
Agrai'm les seves paraules respecte al nostre liberalis
me, pel fet d'haver modificat, de qualque forma, les 
nos tres postures, i jo, de tates maneres, hi ha un tema 
en el qual li diría que no crec que haguem canviat 
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tant, SIDO que només ho pareix, en el nostre Discurs 
d'lnvestidura, a una de les meves repliques, vaig dir, 
sobre el tema de la Hengua, que el dia que accepta.
vem l'Estatut, acceptavem l'article que deia «la lengua 
catalana, y lo diré en castellano», és la llengua de les 
Balears, pero, en fi, aquel! dia afegia que, també no 
havíem d'oblidar que hi havía unes formes propíes in
sulars que mereixien el nostre respecte, crec que con
tinuam pensant igual i no tenim cap por de dir que 
aixo sigui la llengua catalana, allo que demanam és 
que ningú no s'oblidi que també hi ha unes formes 
que necessiten salvaguardar-les per la forma que sigui. 
Agrair-los el seu sacrifici i, si m'ho permeten, dir-Ios 
que vostes, senyors del Grup Regionalista, i no és un 
insult, són com les bardisses, les bardisses serveixen 
perque els de dins no surtin, pero les bardisses ser
veixen, també, mol tes vegades, perque els de fora nO 
entrin, uns i altres, quan queden enganxats a les bar
disses donen la culpa a les bardisses, pero aquestes 
compleixen sempre una funció, una funció que, en 
aquest cas, és una funció sacrificacla pel bé cI'aques
tes iHes. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. President. Pel Grup Parlamen

tari Socialista, té la paraula el Sr. FeJix Pons Irazazá
ba!' Disposa, Sr. Diputat, d'un temps de trenta minuts. 

EL SR. PONS IRAZAZÁBAL: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. El debat d'avui 

i, malgrat sembli un inici tautologic, crec que és obli
gat, és un debat d'una Qüestió de Confiam;a. 1 només 
podrem atenclre, exactament, a les exigencies d'allo 
que és un debat de Qüestió de Confianc;a, si tenim 
una idea, mínimament clara, d'all6 que significa, dins 
la vida política i parlamentaria, una Qüestió de Con
fian<;a. La Qüestió de Confianc;:a es planteja per rec
tificar un programa, quan les circumst~lDcies aconse
llen aquesta rectificació i es necessita un suport nou, 
per a un programa que no havia estat votat. Una Qües
tió de Confianc;:a es plan teja per reagrupar una majo
ria, quan aquesta majoria consta que ja no es té, o, 
es presenta també, a vegades, no per reagrupar la ma
joría, sinó per justificar la dimissió, quan es constata 
que no es té aquesta majoria. Finalment, es planteja 
una Qüestió de Confian<;a quan, a un punt concret, a 
un determinat tema, el Govern vol fer qüestió de ga
binet de la seva aprovació i entén que la seva sort 
esta lligada a l'aprovació d'un punt concreto El Presi
dent del Govem d'aquesta Comunitat Autonoma ha 
plantejat una Qüestió de Confian<;a, amb unes motiva
cions atípiques, inedites díns la v ida p lf tica i parla
mentaria, ens trobam a la meitat de la legislatura, ens 
trobam prop de l'equador de la legislatura i aque tes 
són circumstancies, junt amb la inuninencia del debat 
pressupostari per sotmetre, a una votació de confian
s:a, el Govem, aquesta és una iniciativa inedita i sen
se precedents, j si fossin certes aquestes motivacions 
invocades per presentar aquesta Moció, Qüestió de 
Confjan~a, estalÍem davant un exemple de masoquis
me parlamentari i polític, realment curi6 . Un exem
pIe, un preceden t, voldria que em fos invocat, d'una 
Qües tió de Confian~a plantejada pu.rament i simple
m ent perque s'esta a la roeHat d'una legislatura o per
que s'ha de passar l'equador de la legislatura. L'escrit 
de presentació i el discurs que va explicar, amplia
ment, aquesta Qüestió de Confian~a, constitueixeu, i 

pennctin que ho digui en to descripLiu i no ofensiu, 
una eXl1lbició oe surrealisme, Ulla tentativa tan absur
da com simptomatica el'amagar l'autentica realitat deIs 
problCmes que l1an dut hns a la situació present, fins 
al moment en que estam discutint una Qüestió de 
Confian<;a. En política, és molt greu no esser capa<;: de 
detectar els problemes, és més greu ignorar-los, pero 
és autenticament suicida amagar-los i donar-los solu
cions ficlícies i fal ses. Els ciutaclans que hagin estat, 
mínimament, atents a l'escievenir polític d'aquesta Co
munitat Autonoma, es torbaran moIt a recuperar-se de 
l'esglai que el seu discurs d'ahir els ha produit, Sr. 
President. Aquest debat no és la conseqüi:ncia inge
nua i cronologica de la proxímitat de l'equador de la 
legislatura, que no esta tan proxim, per altm banda, 
perque falta més de mig any, ni de la imminent pre
sentació deIs pressuposts, vol dir aixo que caela any, 
abans deIs pressuposts tendrem tilla Qüestió de Con
fianc;:a?, sinó cI'unes altres clrcul1lstimcies, molt més 
greus i específiques que, a lo. seva intervenció, foren 
absolutament silenciades i ignorades, malgrat que són 
el bessó i el nudí de tata la qüestió. Aquesta actitud, 
Sr. President, produeix, n'estigui segur, un astorament, 
que soIs pot comparar-se amb la preocupacíó respcn
sable per tot aixo que esta passant i per a1I6 que pot 
arribar a passar. Sr. 'President, vosle ha vengut a de
manar la confianc;a d'aquesta Cambra, perque és pú
blic í notori que l'havia perduda, i tot aIlo que no sigui 
analitzar les causes i les conseqi1encies profundes 
d'aquest fet és escamotejar l'autentic debat d'un tema 
que afecta molt directament els interessos deIs ciuta
dans, perque afecta la capacitat de les force s políti
ques de la majoria, la creelibilitat de les persones que 
han assumit la responsabilitat de governar i, en defi
nitiva, i aixo és el més important, afecta la paralisi 
permarü:nt per dur enclavant una política que doni res
posta a les necessitats ciutadanes. La perdua de la 
confianc;a no té cap relació amb el compliment del 
seu programa de Govem, ni depen deIs projectes que 
es vulguin exposar ara, per executar-lo en el futur, la 
gestió més brillant no és garantia que, a un moment 
determinat, es pugui perdre la confianc;:a política, la 
gestió més brillant i, certament no és el caso La con
fian<;a de la majoria d'aquesta Cambra no l'ha perdu
da, per una campanya ele vacunació més o manco, ni 
per una subvenció a les petites o mitjanes empreses 
més gran o més petita, ni la mereix, o l'ha merescuda 
o la mereixera per haver abominat, com va dir ahir, 
durant aquest any i mig de mandat, del dirigisme de 
l'empresa pública, quina, pcr cert? o per haver propi
ciat la vitalitat social, quasi res, Sr. President; la con
fian<;a no I'ha perduda per problemes amb el Govern 
Central, que són comuns a totes les Comunitats Au
tan ames i que, tenint majoria absoluta en els seus 
Parlaments quasi tots els Governs, no han sotmes una 
Qiiestió de Confian;;a, perque el Govem Central els 
havia sotmes a un procés de transferencies dificultós 
i complicat; la confian;;a l'han perduda per altres 
raons. El Grup Socialista ha demanat un debat sobre 
la política de transferimcies i un debat sobre la polí
tica general de la Comunitat Autonoma, vostes són 
lliures d'accedir o no a tenir aquests debats i d'a su
mir les conseqüencies de l'eventual negativa, li die, 
volem aquests debats, els bem demanat nosaltres, els 
volem, i hi ha moltes coses a debatre, moltes, pero 
allo que nosaltres no admelrem é que vulguin con
vertir aquest debat, el'una Qüestió de Confian<;a, en 
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illl debat de política general, escamotejant la discussió 
de la Qüestió de Contian<;:a. Vostes tenen dret a triar 
el moment oportú per celebrar un debat de política 
general, pero no, a costa de sotstreure al debat par
lamentari els ternes que han de ser, oportunaments, 
debatuts. Avui i ara, és el moment de discutir per que 
ha perdut la confian<;:a i com pensa recuperar-la, aquest 
debat no es pot suplantar amb una salmodia de rea
litzacions que revelen una admirustració rutinaria de 
la inercia i amb una exposició de promeses i projec
tes de l'immediat futur. Volem un debat general, on 
puguem parlar de totes les coses del programa que 
s'han complit i de les que no s'han complit i propo
sar alternatives constructives. És curiós que, a nosal
tres, implícitament, esper que, tal vegada rectifiqui el 
Sr. President, pe! fet de no dur les sigles de Mallorca 
en el nostre partit, resulti que no som bons mallor
quin s i que els que tractCn constructivament al Pre
sident, són bons mallorquins. Sr. President, no som 
nosaltres els que hem dit que el Sr. Cañellas ho té 
molt difícil i no descart que puguí arribar a dimitir, 
no som nosaltres qui ho ha dit, aixo ho ha dit el Sr. 
Albertí. Sr. President, no som nosaltres qui hem par
lat que qualsevol President ja hauria dimitit després 
del pIe de la InterpeHació de día 15, no som nosaltres 
els que hem dit que hi ha més que motiu suficient 
per exigir una dimissió, no som nosaltres els que hem 
dit que la situació és insostenible, no som nosaltres 
els que hem dit que la situació és dificilíssíma i que 
I'han creada vostes i només vostes, uixo ho ha dit el 
Sr. Albertí, no som nosaltres els que hern dit que la 
situació, progressivament, s'esta tornant, cada vegada, 
més difícil i que hem entrat en una dinamica molt 
difícil d'aturar, no som nosaltres qui ho hem dit, ni 
ens ho hem inventat, no som nosaltres que hem par
lat de la precarietat permanent d'uns pactes, ni som 
nosaltres que hem parlat de les dificultats de la situa
ció de saber que es pot esser tralt en els moments 
més greus i més delicats, no som nosaltres que ho hem 
dit, u som nosaltres que hem parlat d'una crisi greu, 
d'w1a inestabilitac l11anifesta i eI 'una ingovernabilitat 
implicita, 110 som nosaltres que hem dit que les coses 
havien arr-ibaL a un pt.li1t de tensió intolerable. No som 
nosaltres que varem denunciar els pactes de la ma
joría que governava aquestes illes o que estava confi
gurada en aquest Parlament, no som nosaltres que va
rcm dir que presentar una Qüestió de Confian<;:a era 
inoportú, perque hi ha un generalitzat clima de des
confian~a, sap ben bé que no som nosaltres que ho 
varem dir, ho va dir el Sr. Albertí dia 19 d'aquest 
mes. Sr. President, en el Debat d'Investidura, varem 
advertir de les greus conseqüencies que podien com
portar uns pactes desconeguts que consagraven una 
fórmula de Govern sense garanties de coherencia i es
tab ililat, i vo te en va d'l', liLera lmen t, «u es preo-
upin del pacte que hi ha, només es preocupin, si és 

p s ible, de ontroJar si e ls resultat d'aquest pact 
ón o n po ¡tius, p en am que aquesta és Ja scva fun

ció principal que ha ura de fer l'oposició», paraules se
ve ,Sr. Presidenl, i avu i agafan les eves parauJes, 
venim , en tre al tres coses, a cUr que digui vOSte si e l 
resu ltaL d'agues t pacle ha estat po itiu o negatiu, per
qll a part (.i'allo que voste pugui dir, nosaltres creim 
que el resultat ha estat catastrofic. Hem viscut una 
paralisi permanent, una precarietat, una inestabilitat 
que no la deim nosaltres, que com acab de demostrar 
la diuen els seus socis i la diu tota l'opinió pública i 

els mitjans de comilllicació. Hem viscut un procés de 
rivalitats, de gelosies, de protagorusmes i de diferen
ciació permanent, aquesta situació ha acabat amb el 
molt edificant espectacle de tirar-se vostes els trastos 
pel cap de forma destemplada. Pero el moment no ha 
estat casual, el clima generalítzat de desconfian<;:a in
vocat pel Sr. Albertí era i és producte d'unes circums
tancies molt concretes que no tenen res a veure amb 
el programa de Govern, ni amb el seu compliment o 
amb els projectes de futur, hi ha tota una seqüencia, 
que comen<;:a amb la contractació d'assessors, que con
tinua amb les subvencions agrícoles farratgeres i de 
restructuració industrial i comercial que varen donar 
lloc, ja, a una censura majoritaria d'aquest Parla
ment, i qu~ acaba, de moment, en la InterpeHació per 
a l'adjudicació d'obres, a illles empreses i les vincula
cions del President, amb aquestes empreses adjudica
taries. 1 és després que el Portaveu del Grup que fa 
majoria amb vostes, manifestas, en relació a aquest 
tema que estava profundament preocupat, que tenia 
illl gran dubte, que quedaven massa dubtes que no 
avala ven les decisions de les adjudicacions, que va fer 
una pregunta clara, en aquest pIe, que segons el! no 
se li va contestar, ni ho ha eslat encara, quan va dir 
que s'ha de fer un esfor~ perquc la gent vagi agafant 
confian<;a i va dir allo que té una ombra no dóna coro 
a resultat que aixo quedi cIar, és, després de tot aixo, 
i, precisament, després, quan es produeix la crisi i la 
ruptura, aquest és el punt crucial, Sr. President, la 
desc.onfian<;a neix de les ombres de la preocupació i 
deIs dubtes, i voste vol refer la confian<;a sobre una 
base incomprensible, reiterar el Programa d'Investidu
ra, mantenir els pactes, el Sr. Albertí va dir, dia 20 de 
novembre, estam disposats a la reda·cció d'uns pactes 
nous, pero els que varem firmar amb el President 
CañeIlas, els hem denunciat, després de viatges a Ma
drid, es varen reunir en el Consolar de Mar, i resulta 
que amb gran satisfacció múLua anuncien, que 110 

s'han revisat els pactes, que no 'ha pactat un progra
ma, que no s'han pactat Ueis conCJ.-etes, que es presen
tara una Qüestió de Confian<;a que Unió Mallorquina 
votara favorablement, i que hi haura UD canvi d'acti
tuds; i el Sr. Albertí ho va resumir amb una frase molt 
concreta «la idea és que les coses no es facin com 
fins ara, és a dir, es faran les mateixes coses, pero 
d'una altra manera». On queda el clima de descon
fian~a generalitzada? La desconfianc;a e tava unida, coro 
he dit, a les ombres, a les preocupacions i als d ub tes 
i continua unida a aque ta circumslimcia rea l, quina 
arma qtÚmica o bacteriológica s'ba aplicat, per disi
pa!", en 48 bores, aquesta confianc;a? Han de. aparegul 
aque~tes causes de desconfianc;a generalitzada? Jo no 
é i ' al seus soci de majoria el han donal raoos 

per abandonar la seva actitud de desconfian<;a, en qual
sevol cas, raons secretes i misterioses que no han estat 
facil itades als aItres ciutadan , si la desconfianc;a era 
general, coro es va dir, continua essent-bo, p ro és 
possible que ni el maleix Sr. Alberlí hagi quedal con
venc;ut. Avui capvespre hi ha una Moció que sembla 
que sera votada unanimemen l i embla que, a in lau
cies, també, del Sr, Alberlf, p r conslituir una Comis-

ió d'Inve ligació, en r lació a les pos ¡bies vincula
cions per ona ls del St·, Pre~ident amb les cmprese 
«Con truccione Torcal» i ., Promoci nes Zeus»; aquest 
és el més gran c ntrasenli l el rota aque ta situació, 
aquesta és una Qüest i <le onfjan~a, en el sentit més 
quími ment pur de la paraula, la onfian<;:a nO es re-
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cupera amb un nou Discurs d'Investidura que repeteix 
les mateixes intencions 1 filosofia milimetricament que 
taren exposades en el primer discurso A voste no li ha 
agradat molt que el Sr. Albertí digués que havia can
viat coses, i jo ho comprenc, perque llegint el seu Dis
curs d'Investidura i escoltant el seu discurs d'ahír, és 
milímetricamcnt calcat un de l'altre, no hi ha novetat, i 
voste n'esta molt satis[el de poder fer r eferencia que 
allo que va dir en el Discurs d'Investidura . La confian
<;:a no es recupera amb una relació minuciosa de coses 
que s'han fet, si voste hagués perdut la confian¡;a per 
un problema de deficit de realitzacions que li hagués 
retret la seva majoria, naturalment que hauría de 
recomposar aquesta majoria a base de posar damunt 
la taula tots els expedients de les Conselleries i demos
trar tot el que ha fet, pero la confian<;a de la majoría 
no s'ha perdut per aquí, i si s'intenta reconstruir per 
aquest camí, es dóna una sortida falsa i fictícia a la 
crisi, recompondre la majoria entorn del discurs del 
President, no aporta cap garantia d'estabilitat futura, 
és purament í simplement, tornar al punt le partida 
per reiniciar fatalment un viatge accidelltat, la vícti
ma principal del qual és el poble i són els ciutadans. 
Com es pot parlar de confian<;:a, després de l'espectacle 
que la majoría ha donat les darreres setmanes amb 
les seves contradiccions flagrans, les seves impotencies 
dlsfrassades de pl'uden.cia i realisme, els seus esfor¡;os 
desesperats per presentar decorosament a1l0 q ue volen 
negar, el seu servici ' a una estrategia combinada deIs 
centres de decisió de la dreta més conservadora i no 
representada, precisament per les seves veus polítiques. 
Com es pot parlar de confian¡;a si els mateixos que 
avui diuen que donaran aquesta confian<;a votaran una 
Comissió d'Investigació, que no té més raó de ser ni 
més fonament que la desconfian¡;a que ells mateixos 
varen proclamar en aquesta sala? Aquesta sessió no és 
més que una eleplorable cerimonia per intentar salvar 
la cara de la majoda, un ritual pactat que significa, 
per a Unió Mallorquina, la glopada amarga de la impo
tencia i per al Govern l'esferei:dora perspectiva que tot 
toma a estar, exactament, igual que aban s, i que no 
s'ha avan¡;at ni una passa per millorar la fórmula de 
Govern d'aquesta Comunitat, i, per favor, si han millo
rat la fórmula, més enIla de les actituds i les bones 
intencions, ho diguin, jo, no ho he sentit, més enIla de 
les actituds i de les bones intencions, no hi ha cap 
progrés que garantesqui una estabilitat millor, una 
precarietat inferior, una estabilitat superior. Vostes 
han dit, hi haura una majaria sense fisures a tots els 
temes, em sembla que si no hi ha programa ni lleis, 
ni res de res, sinó un canvi d'actituds o fer el mateix, 
pero d'una altra manera, aixo pot dir, i no m'estranya
ría d'aUo que he sentit, que realment ho volgués dir, 
que a partir d'ara en Uoc el'Unió Mallorquina o del 
Grup Regionalista votar en favor del Govern, vostes 
bauran de votar, més sovint, a favor d'Unió Mallor
quina. Els seus p robleroes, senyors de la majoría, els 
seus p r oblemes domestics no interessen als ciutadans, 
interessa si aq uesta autonomia podra amir o no encla
vant, interessen els problemes deIs ciutadans bloque
jats per les seves disputes de protagonisroes politics i 
personals o de partit, interessa que supeIin la seva in
capacitat per sacrificar-se generosament, de forma efec
tiva i efica~, per dur un programa enclavant, per dur 
una política concreta endavant, interessa, sobretot, que 
la confian~a que vostes demanen la generin amb auto
ritat moral, interessa que la desconfian~a no es vulgui 

tapar, amb una emblanquinada, com si la denúncia 
d'aquesta desconfian<;a fos una pintada clandestina a 
una fa(,:ana de Ciutat. Avui es pot tenir la majoria, perb 
tengui la seguretat, Sr. President, que no tendra la con
fian<;a. La confian¡;a o la desconfian<;a definitives, no
més la tendra guan la Comissió d'Investigació hagi aca
bat la seva tasca, mentrestant aquesta majoria sera 
precaria i provisional, no som nosaltres qui hem dit 
que, quan s'aprova una Qüestió de Confian(,:a, es fa do
nant suport a un progrmna, no a una persona, no soro 
nosaltres que ho hem dit, ni hern dit tampoc que segui
rem un programa amb independencia de les persones 
que se 'n responsabilitzin, no ho hem dit nosaltres, Sr. 
President, ha sentit xiuJar. Sembla bastant cIar que re
tomar a la majaría per donar suport al seu discurs no 
significa cap compromís personal amb vos te, Sr. Presi
dent, i si la desconfian¡;a s'havia manifestat en relació 
a la seva actuació personal, sembla cIar que el vot 
d'avui no sera. de confiam;:a a la seva persona, que hau
rem arreglat amb tot aixo? Res. De que haura servit 
una Qüestió de Confian¡;a com aquesta? De res. Un greu 
desprestigi a les Institucions quan es converteixen en 
escenarí de pugnes partidistes i personals, i els proble
mes i les necessitats deIs ciutadans resten a un difu
minat segon terme. És molt gran la responsabilitat que 
vostes han contret, senyors de la majoria, demanar la 
confian<;a, ara, pot esser un acte d'humilitat, pero 
estiguin segurs que no és un gest d'esperan¡;a. El 
problema era i és un altre, i ho sabem ben cert, vostes 
no l'han volgut ni tan soIs esmentar i és un motiu 
més per afegir a totes les desconfiances. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
MoItes gracies, Sr. Pons. Per que em demana la 

paraula? 

EL SR. ALBERT! PICORNELL: 
Sí, Sr. President. En virtut de l'artide 70, perque 

bi ha hagut aHusions que impliquen judicis de valor, 
i jo voldria poder·los contestar. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té tres minuts. 

EL SR. ALBERT! PICORNELL: 
Sí, Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Jo deia, a 

la meya interven ció anterior, que si el que volia gover
nar, no governa, també la culpa és del nostre Grup. 

EL SR. PRESIDENT: 
Li deman, Sr. Albertí, que es concreti a desmentir 

les .. . 

EL SR. ALBERT! PICORNELL: 
Sr. President, respectuosament que, hi ha h agut 

crítiques elirectes al Sr. Albertí, . .. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, unes inexactitud s 

EL SR. ALBERT! PICORNELL: 
... hi caben aHusions i hi cap una altra cosa. 

EL SR. PRESIDENT: 
Val. 



mMu DE SESSIONS / Núm. 27 /28 

EL SR. ALBERT! PICORNELL: 
Jo, només vull dir, que el Sr. Felix Pons en ficar-se 

amb el nostre Grup, i en crítiques directes a la meya 
persona, jo li accept que ha donat l'argument principa~ 
per a aquesta Qüestió de Confian<;a, i que aquest canVl 
d'actitud implicava que, a partir d'ara, les coses can
vien, i aquesta Qüestió de Confian¡;:a que ha presentat 
el Govern amb el nostre, que sortira amb el nostre 
vot afirmatiu, vol dir que nosaltres estam disposats, 
com hi esta el Grup del Govern a fer un suport majori
tari que propicü l'eficacia del Govern. Dos punts, amb 
aquest minut que em queda, voste ha dit moltes coses 
que ha dit el Sr. Albertí, jo només n'hi diré una, 
Sr. Pons, voste ha repetit, practicament, els seus argu
ments quan la Sessió d'Investidura, que va dedicar al 
Sr. Albertí tot el temps, avui també, la qual cosa vol 
dir, i ho vuIl proclamar abans d'anar-me'n, abans que 
em talli la paraula el Sr. President que, es demostra 
que el partit reformista és la vertadera alternativa al 
socialisme. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Albertí. Té la paraula el President de 

la Comunitat, Sr. Gabriel Cañellas Fons. 

EL SR. CAÑELLAS FONS: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. El Sr. Pons 

ja ens té acostumats que, en el transcurs de les seves 
intervencions, només llegeix una línia sí, una línia no, 
segons les que li convé, jo pens que la petició que 
nosaltres feiem, de la Qüe,stió de Confian¡;:a era, preci
sament, per gaudir d'una confian~a total i absoluta, 
damunt lá qual no hi quedas cap ombra, i, pens que 
deIs motius que ell mateix ha donat, era el de rectifi
car un programa, reagrupar una majoria, per tant, que 
no hi hagués cap tipus d'ombra damunt la política 
que esta duent a terme un Grup que, precisament és 
minoritari dins aquesta Cambra i .que necessita elel 
suport el'un altre grupo A voste li pareix que les nostres 
motivacions són inedites, bé, jo crec que hi ha molts 
de grups minoritaris pel món que han hagut de 
menester, qualque vegada, refer les seves majories i, 
sobretot, estalonar temes concrets del seu programa, 
com són els nostres. Que la perdua de la confialll;a no 
és per la nostra actuació? Que cada un ha de saber 
per que la perd? Doncs, molt bé. Que si nosaltres 
haguéssim perdut la confian¡;:a per tota la serie de 
realitzacions, sí hauríem hagut de motivar que nosal
tres féssim aquí una llista? Que si la perdua de la 
confian¡;:a l'haguéssim tenguda per tota una paralitza
ció de la nostra activitat hauríem hagut ele treure els 
expedients elamunt la taula? Jo, Sr. Pons, crec que cada 
un presenta la Moció de Confian<;a per aIlo que vol 
i per aIlo que creu que l'ha de treure. 1 nosaltres hem 
aprofitat aquí, un grup minoritari, aquest fet d'estar 
davant uns pressuposts que seran els que cobriran 
l'equador, per saber si allo que hem fet fins ara rebia, 
igualment, la majoria deIs vots d'aquesta Cambra, ja 
que la Investidura va ser una Investidura un tant 
condicionada, i saber si podíem continuar, exactament, 
governant en les mateixes línies, per tant no les havÍem 
de canviar massa del nostre Discurs d'Investidura, 
només en allo que l'experiencia d'aquest any i mig ens 
duia afer canviar. El Sr. Pons, em perdonara, pero 
una vega da més, avui tracta de defugir els debats, va 
defugir el debat el dia de la Investidura, ficant-se 
únicament i exclusivament amb l'altre Grup que dona-
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va suport, tracta de refugir, avui, igualment, el debat 
damunt els temes d'aquesta Autonomia, tornant fer la 
mateixa labor de confusió. Jo no sé si voste és cons
cient o no d'allo que ha fet, pero a mi només em 
queden dues alternatives, o el seu Grup aplica allo, 
que no hi ha pitjor despreci que no fer apreci de les 
actituds i deIs programes que nosaltres hem presentat, 
i coneixent, com el conec, no crec en una grosseria tan 
grossa, o senyores i senyors, si vostes, aquí no ofereixen 
els seus programes, no ofereixen les seves alternatives, 
no ofereixen les seves crítiques, és que no tenen ni 
programa, ni alternativa, ni crítica. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. President. Disposa, Sr. Pons, d'un 

temps de deu minuts. 

EL SR. PONS IRAZAZABAL: 
Sí, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Sr. Presi

dent, celebr haver sentit que l'objectiu de la Qüestió 
de Confian¡;:a era refer la majoria, el que passa és que 
vostes no volen arribar, perque no els convé política
ment, i aixo és molt comprensible, a les causes real s 
per les quals aquesta majoria s'ha romput, jo he 
explicat com el Grup Socialista creu que s'ha romput 
aquesta majoria, si voste creu que s'ha romput per 
unes altres causes o circumstancies, ho expliqui i, tal 
vega da, convencera, esta en el seu dret i pot aprofitar 
l'ocasió. Ens hem limitat a una Qüestió de Confian¡;:a, 
que voste admet que s'ha presentat per refer la majo
ria, a explicar per que hosaltres creim que s.'ha romput 
i per que nosaltres creim que amb aquesta formula 
no es recompon de forma solida i estable. Ens acusa 
de refusar el debat, Sr. President, no refusam el debat, 
pero, logicament, el debat no consisteix que els altres 
intervinents diguin allo que un voldria sentir, en el 
debat, cadascú hi aporta allo que creu que ajuda a 
clarificar postures o que creu que els altres han de 
sentir o que l'opinió pública ha de saber; que a vostes 
els hagués agradat molt més que, després del seu 
discurs d'una hora i quart d'ahir, nosaltres haguéssim 
intentat, en. mitja hora, fer un repas, concret i muni
ciós, d'aixo? No és possible en mitja hora, pero és que 
nosaltres entenem que la Qüestió de Confian<;a no té 
res a veure amb un repas d'allo que vostes han fet 
en aquest any i mig, i ha he explicat; debat el volem 
i l'havÍem demanat, a un moment i en unes circumstan
cies en que tot aixo sigui possible fer-ho tranquiHa
ment i sense haver de tapar, sense haver d'ocupar el 
temps i l'espai d'unes qüestions que nosaltres no ens 
hem inventat, estigui segur que si nosaltres no hem 
dedicat a la seva relació d'ahir, l'atenció que voste 
desitjava, no és per despreci ni per grosseri~, senzilla
ment, nosaltres entenem que aquest debat té un aItre 
sentit i agrairem que ho cregui i que ens respecti la 
nostra interpretació. 1, finalment, aIternatives, nosal
tres, durant aquesta legislatura, som molt conscients 
d'una circumst~mcia, que no tothom entén, i és de 
quin és el nostre paper, som un Grup Parlamentari 
amb 21 Diputats, que no tenim, al Govern, ni una 
majoria ni precaria ni no precaria, i per tant la nastra 
funció és fiscalitzadora, control i proposició d'alterna
tives, i, per favor, Sr. President, voste és testimoni 
directe, de primera ma, de quina és l'actitud del Grup 
Socialista, cada vegada que vostes han presentat Pro
jectes de LIei, de les iniciatives que ha tengut el Grup 
Socialista, de Proposicions de LIei, de Proposicions no 
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de Llei, de Mocions, voste sap que, aquí, en materia 
cultural, sanitaria, urbanística, s'han presentat moltes 
alternatives i moltes iniciatives del Grup Socialista, 
altra cosa és que no els agradi o que els interessi 
estalonar-Ies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Pons. Sr. President. 

EL SR. CAÑELLAS FONS: 
Simplement, Sr. President, una paraula per recti

ficar allo que jo he dit o allo que ha entes el Sr. Pons. 
Jo no he dit que la presentava aquí per refer la majo
ria, sinó que he dit que el dia del Discurs d'Investidura 
vaig tenir una confianc;a condicionada a la realització 
d'una serie de coses, condicionada a molts de temes, 
a veure com es desenvoluparia la nostra política, la 
nostra conducta i, llavors ho varen dir, no un sol grup, 
com és ara, sinó tres i, per tant, era logic que, a mitjan 
camí, després d'haver dut a terme una serie d'actituds, 
una serie de polítiques, com les que varem relacionar 
aquí, ahir, i que avui no vull repetir, calgués que, 
públicament i notoriament, aquests grups diguessin si 
anavem o no anavem encertats, si havíem o no havíem 
recollit les seves insinuacions, si havÍem o no havíem 
recollit el que ells volíen que fos la política d'aquest 
Govern, ja que aquest Govern no tenia forc;a per dur 
a terme la seva política, tota sola. Quant, Sr. Pons, que 
voste vulgui dur els debats de les transferencies o el 
debat de l'Autonomia, a un punt o a l'altre, voste 
mateix va ser qui va dir que cap Govern no se li pot 
negar la possibilitat de dur-Io, en el moment que cre
gués mé oportú i jo, avui, aquí, li he dut el debat de 
les transferencies i li he dut el debat de les línies 
basiques de la nostra actuació política, i voste l'ha 
defugit. M~ltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. President. Pel Grup Popular, té la pa

raula el Sr. Gabriel Godino Busquets. Disposa, Sr. Di
putat, d'un temps de trenta minuts. 

EL SR. GODINO BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. Sr. President, Sres. i Srs. 

Diputats. Pens que és bo, que és convenient, que és 
necessari fer un breu balanc; de les intervencions que 
han tengut lloc, al llarg d'aquest debat sobre la Qües
tió de Confianc;a, plantejada pel President del Govern. 
I en aquest balanc;, per poc desapassionats i objectius 
que siguem, superant les nostres respectives descrip
cions ideologiques, ens trobam amb la inapeHable reali
tat de dos fets. Primer, un Govern que ens exposa un 
cúmul impressionant de realitzacions amb un any i 
mig de procés autonomic, un Govern que rep la Comu
nitat Autonoma, com no podia ser d'una altra forma, 
amb tot l'edifici per estructurar, un Govern que nego
cia durament amb l'Administració Central i arriba, en 
setze mesos, a as sumir les competencies de cinc anys, 
un Govern que munta i organitza tot l'aparell adrninis
tratiu de la Comunitat Autonoma, sense que el ciutada 
se'n ressenti pel muntatge d'una organiLzació nova, 
un Govern que, contrariament a allo que fan altres 
Comunitats Autonomes, regides per socialistes, no crea 
imposts nous, no augmenta aquells que ja hi havia i 
configura una Autonomía que no costa un centim de 
més als ciutadans, un Govern que envia al Parlament el 
marc jurídic basic dintre del qual s'ha de desenrrotllar 

la vida autonomica, un Govern que assumeix la impor
tancia del fet autonomic, turístic, perdó, com la nostra 
principal font de riquesa i legisla sobre la qualitat 
futura deis establiments hotelers, es preocupa de la 
disciplina turística, aborda amb valentia el tema deIs 
establiments extrahotelers, impulsa la promoció exte
rior 1 aJuda al sector institucional. Un Govern, Sres i 
Srs. Diputats, que crea la infraestructura de serveis 
capitals com l'estadística, la informatica, els cens in
dustrial o l'interacció de monumenls, un Govern que 
promociona la indústria, organitzant fires i estalonant 
accions exteriors, un Govern que esta construint cen
tres sanitaris a totes les localitats, un Govern que 
inspecciona els aliments, analitza les aigües, protegeix 
els consumidors i promociona la salut, mitjan<;ant 
campanyes i accions puntuals de vacunació. Un Govern 
que es preocupa per la creació de feina i dóna suport 
a les pe tites empreses perque fomentin el fet de donar 
feina als joves, un Govern que, en materies urbanísti
ques, s'ha caracteritzat pel seu afany protector, limi
tant possibilitats urbanístiques, salvaguardant franges 
costeres, impedint la construcció en determinats parat
ges i harmonitzant activitat urbanística amb respecte 
a l'entorn ambiental. Un Govern que redacta una Llei 
de Normalització Lingüística i anuncia la creació de la 
televisió balear, un Govern, en definitiva, que elabora 
i posa en marxa l'ambiciós Pla de Sanejament Integral 
i el Pla de Carreteres per a les Illes. Segon, davant 
aquestes palpables realitats i que tothom pot compro
var, que ens trobam? quines alternatives solvents se'ns 
presenten? quin es altres polítiques com arnés conve
nients, se'ns mostren. Cap ni una, Sres. i Srs. Diputats, 
les alternatives a una política d~ realitats, de feina 
intensa i esforc;ada, es limiten a crítiques personals, 
anecdotes secundaries, a afirmacions intolerables i a 
intents sistematics .d~ desgastament, buits, com estan, 
d'idees, de projectes i d'imaginació. Nosaltres, ei Grup 
Parlamentari Popular, votara afirmativament la Qüestió 
de Confian¡;a, perque aixo que s'ha fet, durant aquest 
any i mig, mereix l'aprovació d'aquesta Cambra, i 
anirem a votar afirmativament, perque allo que hi ha, 
al marge d'aquest programa de Govern, és el desert, 
la negativitat com a norma de conducta, exceptuant el 
Grup Regionalista, a qui agra'im profundament el seu 
vot afirmatiu. Sr. President del Govern, seguesqui vost~ 
pel camí que s'hagi 1rac;at i continul fent feina amb 
el mateix esperit, dedicació i inteHigencia, com ho ha 
fet fins ara, i seguesqui voste per aquest camí, no fent 
cas a la mediocritat i a la frustració. I no li capiga 
cap dubte que el nostre suport no és només el suport 
del nostre propi Grup Parlamentari, sinótambé el de 
tots els mallorquins, menorquins, eivissencs i formen
terers de bona voluntat que saben valorar l'honestitat 
d'una gestió, la dedicació d'un treball i la inteHigencia 
d'una política. MoItes gracies, Sres. i Srs. Diputats. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Gabriel Godino. Aquesta sesslO se sus

pen i continuara avui horabaixa a les cinc, en el primer 
acte de la qual celebrarem la votació. 

EL SR. PRESIDENT: 
Recomenc;a la sessió. Procedirern, seguidament, de 

conformitat amb el que disposa l'article 85, paragraf 
dos del nostre Reglament Provisional, a la votació del 
la Qüestió de Confian~a, votació que és pública per 
crida. Per a tal cosa, la Secretaria procedira a insecu-
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lar dios }'urna les paperetes amb el nom deis Srs. Di
putats, se'o trew'a una i a partu' d'aque ta els anirem 
cridant, i els demaa que cootestin, si, no o m'abstenc. 
Secretaria, vol procedir a la inseculació de les pape. 
retes? Pree silenci j, a partir d'aquest moment, uixers, 
que no entri ningú ni surti ningú d'aquesta sala. Vol 
treure 1.Wa p pere ta? Pcr una qüestió d'ordre? Serja 
interessanl que digués a la ambra, que vol dir sí i 
que vol dir no. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vol dir sí, que valen a fa vor de la Qüestjó de 

Confian~a, que don en la eonfi anlra al President del 
Govern; no, que n guen la confian!j:a al President del 
Govem . 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
López Casasnovas, Joan Francesc. 

EL SR. PRESIDENT: 
López Casasnovas, Joan Francesc. 

EL SR. LúPEZ CASASNOVAS : 
No. 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
March Noguera, Joan. 

EL SR. MARCH NOGUERA: 
No. 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
Marí Calbet, Alons. 

EL SR. MAR! CALBET (ALONS): 
Sí. 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
Marí Torres, Pere. Absent. Martín Peregrin, José 

Luis. 

EL SR. MARTíN PEREGRIN: 
No. 

LA SRA.' ENSEÑAT ENSEÑAT: 
Mesquida Galmés, Andreu. 

EL SR. MESQUIDA GALMÉS: 
Sí. 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
Munar Riutort, Maria Antonia. 

LA SRA. MUNAR RIUTORT: 
Sí. 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
Nadal Aguirre, Joan. 

EL SR. NADAL AGUIRRE: 
No. 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
Orfila Pons, Ramon. 

EL SR. ORFILA PONS: 
No. 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
París Mateu, Andreu. 

EL SR. PARíS MATEU: 
No. 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
Planells Roig, J osep. 

EL SR. PLANELLS ROIG: 
Sí. 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
Pons Irazazábal, H:lix. 

EL SR. PONS lRAZAZABAL: 
No. 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
Pons Pons, Tirs. 

EL SR. PONS PONS (TIRS): 
No. 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
Ribas Marí, Enrie. 

EL SR. RIBAS MAR!: 
No. 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
Roses Juaneda, Antoni. 

EL SR. ROSES JUANEDA: 
Sí. 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
Saura y Manuel de Villena, Fernando. 

EL SR. SAURA y MANUEL DE VILLENA: 
Sí. 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
Seguí Coll, Guillem. 

EL SR. SEGUt COLL: 
No. 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
Serra Busquets, Sebastia. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
No. 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
Triay Humbert, Cristófol. 

EL SR. TRIAY HUMBERT: 
Sí. 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
Triay Llopis, Joan Francesc. 

EL SR. TRIAY LLOPIS: 
No. 
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LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
Tur Serra, Josep. 

EL SR. TUR SERRA: 
Sí. 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
TUI Torres, Vicent. 

EL SR. TUR TORRES: 
No. 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
Verger Pocoví, Joan. 

EL SR. VERGER POCOV1: 
Sí. 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
Vidal Juan, Cosme. Absent. Vivó Cortés, Joaquim. 

EL SR. VIVO CORTES: 
No. 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
Albertí PicorneIl, Jeroni. 

EL SR. ALBERT:( PICORNELL: 
Sí. 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
Alfonso Villanueva, Josep. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
No. 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
Carreras ¡jnt, BenjaITÚ. 

EL SR. CARRERAS PONT: 
No. 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
CIar Lladó, Miquel. 

EL SR. CLAR LLADO: 
Sí. 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
Costa Costa, Antoni. Fajarnés Ribas, Enrie. 

EL SR. FAJARNÉS RIBAS: 
Sí. 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
Ferrer Marí, Bartomeu. Absent. Fiol Company, Mi

que!. 

EL SR. FIOL COMPANY: 
Sí. 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
Frau Bernat, Maria Encarnació. 

LA SRA. FRAU BERNAT: 
No. 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
Garcías Coll, Antoni. 

EL SR. GARCIAS COLL: 
No. 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
Godino Busquets, Gabriel. 

EL SR. GODINO BUSQUETS: 
Sí. 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
Gómez Sabrido, Francisco. 

EL SR. GOMEZ SABRIDO: 
No. 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
Jaén Palacios, Manuel. 

EL SR. JAÉN PALACIOS: 
Sí. 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
Juan Marí, Ildefons. 

EL SR. JUAN MARI: 
No. 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
Lafuente López, José María. 

EL SR. LAFUENTE LóPEZ: 
Sí. 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
ABes Serra, Josep. 

EL SR. AL.LES SERRA: 
Sí. 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
Gilet Girart, Francesc. 

EL SR. GILET GIRART: 
Sí. 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
Ruguet Rotger, Joan. 

EL SR. RUGUET ROTGER: 
Sí. 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
Llompart Salva, Jaurne. 

EL SR. LLOMPART SALVA: 
Sí. 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
Mari Calbet, Antoni. 

EL SR. MARI CALBET (ANTONI): 
Sí. 
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LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
Oliver Mut, Gaspar. 

EL SR. OLIVER MUT: 
Sí. 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
Soler Cladera, Cristofol. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Sí. 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
Cañellas Fons, Gabriel. 

EL SR. CAÑELLAS FONS: 
Sí. 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
Pons Pons, Damia. 

EL SR. PONS PONS (DAMIA): 
No. 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
Moll Marques, Josep. 

'. 

EL SR. MOLL MARQUES: 
No. 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
AguiJó Fuster, Pere Gom;:aJ. 

EL SR. AGUILú FUSTER: 
Sí. 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
Cirerol Thomas, Antoni. 

EL SR. CIREROL TROMAS: 
Sí. 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
Enseñat Enseñat, Catalina. 
Sí. 

EL SR. PRESIDENT: 
Aquest Parlament, per 27 vots a favor i 24 en con

tra, ha atorgat al President del Govern de la nostra 
Comunitat Autonoma, Sr. Gabriel Cañellas Fons, la 
seva confian<;a. D'aquest acord, se'n retra compte im
mediatament a Sa Majestat, el Reí i al President del 
Govern de la Nació. Queda conelos l'acte de votació. 
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