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SUMARI 
J.-Preguntes. 

1) R.e.E. núm.. 953/85, presentada pel Diputat Sr. Bartomeu Ferrer Marí, amb la formulació següent: 
"Pensa la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social dotar d'una pla{:a de menescal a l'illa de FOI-' 

mentera,,? 
2) R.e.E. núm. 968/85, presentada pel Diputat Sr. loan Nadal Aguirre, amb la formulació següent: 

"Ha autoritzat verbalment la Conselleria de Cultura l'actuació a jaciments submarins durant l'an)' 
1985»? 

3) R.e.E. núm. 969/85, presentada peZ Diputat Sr. loan Nadal Aguirre, amb la formulació següent: 
«Quines accions ha pres el eovern de la Comunitat Autónoma per evitar la destrucció del poblat 
roma existent a Santa Pansa»? 

4) R.e.E. núm. 952/85, presentada peZ Diputat Sr. Antoni Costa Costa, amb la formulació següent: 
"Per quina raó ha donat de baixa deis pressuposts de 1985, les quantitats per a la con~trucció de 
tres guarderies»? 
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Il.-InterpeHació. : . 
1) R.G.E. núm, 890/85, presentada peZ Grup Parlame,ntari Esquerra Nacionalista-PSM, relativa als con

tinguts generals i especítics del Fons de Compensacio Interterritorial. 

IlJ.-Proposicions No de Llei. 
1) R.G.E. núm. 906/85, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a la celebració d'un de

bat general sobre la política del Govern de la Comunitat Autónoma. 
2,) R.G.E. núm. 954/85, presentada pel Grup ParIamentari Socialista, relativa a la creació d'un servei 

per al trasllat de ferits i malalts greus i urgents. 

1.-1) 
EL SR. PRESIDENT: 

Bones ta rdes. Comem;a la Sessió: El primer punt de 
l'Ordre del Día és el relatiu a Preguntes. Tractarem, en 
primer lIoc, la formulada pel Diputat Sr. Bartomeu 
Ferrer Marí, que va ten ir entrada en el Rt;gistr e Gene
ral amb el número 953, i demana en r elació, «pensa la 
Conselleria de Sanitat i Segure tat Social dotar d'una 
plac;:a de menes cal a l'illa de Formentera?» 

Té la paraula el Diputat Sr. Bartomeu Ferrer i 
Marí. 

Decau aquesta pregunta. 
1.-2) 

Passam a la pregunta següent. 968, presentada pel 
Diputat Sr. Nadal Aguirre que formula la següent pre
gunta: «Ha autoritzat verbalment la Conselleria de 
Cultura l'actuació a jaciments submarins durant l'any' 
1985?» 

Té la paraula el Sr. Joan Nadal Aguirre. 

EL SR. NADAL AGUIRRE: _ 
Sr. ConseIler de Cultura, ha autoritzat vos te, ver

balment, durant aquest estiu la realítzació per qualque 
persona de I'excavació de jaciments submarins a la 
mar de les Illes Ralears? 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller. 

EL SR. GILET GIRART: 
Gracies, Sr. President. Sr. Nada!, verbalment no 

s'ha autoritzat cap excavació submarina a la mar. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Diputat. 

EL SR. NADAL AGUIRRE: 
Sr. Con~e!ler, no és cert que per intermediació del 

Senador Ribas de R eina, voste va concedir aquest es
tiu una autorització verbal per fer excavacjons subma
rines a una persona coneguda dins els mitjans, diguem, 
d'excavacions iHegals a les I!les, perque pogués fer exca· 
vacíons a qualsevol indret de les Illes Balears, excava· 
cions submarines? 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Canse !ler. 

EL SR. GILET GIRART: 
Gracies, Sr. Presídent. Sr. Nadal, li reiter que ver

balment aquest Conseller no ha concedít cap autorit
zació per fer excavacions submarines. 

.. 

I.-3) 
EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la pregw1ta següent, que és la que for
mula el mateíx Diputat, Sr. Joan Nadal Aguirre, amb 
el número 969 del Registre General, que demana qui
nes accions ha pres e l Govern de la Comunitat Auto
noma per evi tar la destrucció del pobla t roma exis
tent a Santa Pon<;a. 

Té la paraula el Diputat Sr. Joan Nadal Aguirre. 

EL SR. NADAL AGUIRRE: 
Sr. Conseller, el mes d'octubre ens varem assaben

tar de la destrucció d'tmes restes arqueologiques a San
ta Pon<;a, unes restes arqueologiques importants, que 
estaven catalogadeó= i controlades. almenys, aixo es deia 
i aixo es coneixia, controlades per la Conselleria de 
Cultura. Aquestes restes arqueologiques es varen des
truir, i nosaltres voldríem saber quina ha esta t l'ac
tuació de la Conselleria arel d 'aquesta destrucció, per
que la Conselleria, amb els fons que té d'acció urgent, 
no va prené.I'e mesures amb anterioritat. i voldríem 
saber si després d'aques ta destrucció la ConsellerÍa ha 
iniciat algun expeaient contra les 'persones que varen 
destruir aquestes restes arqueologiques. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vol contestar, Sr. Cons.ell6l"? 

EL SR. GILET GlRART: 
Sí, gdJ.cies, Sr. President. Sr. Nadal, efectivament, 

dia 18 d'octubre passat es varen tenir notícies que en 
el solar anümenat. o en els terrenys anomenats Son 
Mesquida. s 'havia prodtüt una destrossa que afectava 
greument les restes arqueologiques d'aqt!esta excava
ció. El mateix dja 18 va sortir un escrit cap a l'Ajunta
m ent ele Calvia , perque s'informas obt-e la legalitat 
d'aquestes obres, comprova per comunicació telefo
nica ele l'Ajunla menl de Calvia el va lor del poblat, el 
ma teL'L elÍa 23 va 1>orLir un te legl-ama de 5uspensió, de 
paralització de les obres, per, día 30 d'octubre, signar 
un document entre la companyia promotora i la casa 
directora de l'exc:lvació, Sra. Margalida Orfila, alla on 
es va arribar a un acord, en que I'empresa es compro
mel a pa sar al s servicÍS d'aques ta dita senyora I seu 
pe rsona l per q ue pugui dur a terme le labor arq ueo lo-
giq ues pos. ibl es 11. e l solar. És ti dir. consolidació deIs 
v s ti gi sub c; isten ts i pagament minucÍó ele Loles les 
t lT ' S remogud s. igualment I'empre 'a es compromet 
a r espectar, tancar i donar la vigilancia que pertoca 
dins l'area construIda al jaciment arqueologic de Sa 
Mesquida. 
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Per part de la Comissió de Patrimoni Historico
Artístic de Mallorca, en reumo de dia 31 d'octubre 
passat, es va transmetre informe favorable al Conse
ller sobre aquest dit pla. 

Res més i moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Diputat. 

EL SR. NADAL AGUIRRE: 
Sr. Conseller, o sigui que després de la destrucció 

d'un poblat roma a Santa Pon<;a, poblat que estava ca
talogat per la Conselleria, després d'aque:;ta destrucció 
completament ¡¡'legal, sense llioencía urbanística de cap 
tipus, sense autorització de la Conselleria, després d'a
questa destrucció, la Conselleria l'únic que fa, en lloc 
d'obrir expedient, és arribar a un acord perque el que 
resta quedi consolidat? O sigui, no ha obert expedient, 
no ha fe t cap expedient sancionador, no ha aplicat la 
normativa que té "n les seves mans i té obJigació d'apli
cal', com és la Uei de Patrimonio O sigui, que l'únic 
que fa és consolielar les elestrosses fetes~' 

EL SR. GILET GIRART: 
Gracies, Sr. President. En absolut, el que fa la Con

sellcria és precisament salvar les restes que es puguin 
trobar en aquest aljub roma, precisament aixó, i s'arri
ba a un c0 11Ven i amb l' empresa promotora el'aquestes 
obres, convelli aml~ els acords subsegilents, que és apro
vat i informat favorablemen.t per la Comissió de Pa
trimoni Historico-Artístic. Que no tengués llicenciá mu
nicipal, per la Conselleria d'Educació i Cultura poc 
efecte té, que seri1, en tot cas, una ir!'esponsabilitat de 
l'Ajun tament de Calvia, que és el que té les compe
tencies en materia de llicencies d'obres. 

Res més i moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Maltes ~racies Sr. Conseller i Sr. Diputat. 

I.-4) 
Per últim, el Diputat Sr. Antoni Costa i Costa for

mula la següent pregunta: «Per quina raó ha donat de 
baixa elel Pressupost de 1985 les quantitats per a la 
construcció ele tres guarderies?» 

Té la paraula el Diputat Sr. Antoni Costa ¡Costa. 

EL SR COSTA COSTA: 
Si gracies, Sr. President. Només per saber quines 

han estat les raons que han elut al Govern de la Co
munitat Autonoma a donar de baixa aquestes quan
titats, quan havien assumit l'execució d'a':luestes obres 
dins del Fons de Compensa ció Interterritorial i saber 
les raons que l'han dut, ara, a fer unes habilitacions 
de credit que deL"en aqueixes quantitats per a aItres 
activitats. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Govern , contesta el Conseller de Sa

nitat, Sr. Gabri el Oliver. 

EL SR. OLIVER CAPÓ: 
Si , Sr. Pres ident. Aquestes tres guarderies infan

tils esta,,;} n revist que fossin r ea litzades l'any 1983 per 
l'INAS. Amb tot i amb aixo, l'Institut s 'estava retar
dant, i nosaltres varem fer moltes gestions perque les 
construís, ja que era el seu pla. De totes formes, com 
que ens varen d ir que era difícil podría ser que, nos-

aItres varem fer aquesta previsió, efectivament, en el 
pressuposts del 85, Pero, varem continual pressionant 
i gestionant, i varem aconseguir, primer, que el 30 de 
navembre del 83, ja es va fer la guarderia de Palma 
o es varen concedir les obres, pero, posteriorment, a 
finals del 84, també es varen dur a subhasta les dues 
guarderies de Sa Pobla i d'Eivissa, amb la qual cosa 
varem veure que havíem complit, i per la qual cosa 
varem demanar que aquest canvi de pressupost, per 
dedicar aquests diners a construcció de més centres 
sanitaris, el Comite Central d'Inversions Públiques de 
l'Administració Central ho va creure oportú i va donar 
permís per 3. aquest can vi. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT; 
Sr. Costa, 

EL SR. COSTA COSTA: 
Gracies, Sr. Conseller. Bé, per una vegada, crec 

que no es queixaran de l'Administració Central, perque 
els continua deixant els fons que anaven adjudicats a 
aquestes guarderies, de totes maneres, jo trob que la 
Comunitat Autónoma, em pens que ha po.~ at problemes 
per a la construcció d'aquestes guarderies, ja que no 
volíen fer el manteniment de les mateixes, i el que 
lamentaríem molt és que per una falta d'interes, per 
dir-ho d'alguna manera, del Govern de la Comunitat 
Autónoma, aquestes .guarderies quedassin sense cons
truir. 

EL SR. PRESIPENT: 
Sr. ConseIler. 

EL SR. OLIVER CAPÓ: 
Sí. No, perdoni, intel-,cs n'hem tengut més que no 

l'Administració Central. La d'Eivissa i la de Sa Pobla 
estan subhastades 1'11 del 84, i encara no :; 'han posat en 
marxa. Ara, nosaltres no tenim per que r ebre res sense 
dotació suficient, és el Govern Central que les ha de 
dotar, natura]meni, i no l'admetrem, perque no consta 
així en el Decret de Transferencia, mentre no estigui 
dotada. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Conseller; moltes gracies, Sr. 

Diputat. 
n.-l) 

Passam al punt següent, que és el relatiu a Inter
peHacions. Tractal'em la relativa al contingut general 
i específic del Fons de Compensa ció Interterritorial, 
que formula el Grup Parlamentari Esquerra Naciona
lista-PSM. 

Secretaria vol procedir a la lectura de la Interpel
lació, per favor? 

LA SRA . ENSEÑAT ENSEÑAT: 
«Donada la importancia per a l'AutonomÍa de les 

Illes Bale::trs ele la finan<;:acló de projectes a carrec del 
Fons de Compensació Interterritorial, i haverlt-se pre
sentat a la Comíssió d'Economia, Hisenda i Pressu
posts el 'aquest Padament l'estat d'execució de les par
tides del Fons de Compensació Interterritorial de 1984, 
a 31 de desembre, el Grup Parlamentari Esquerra Na
cionalista-PSM presenta la següent InterpcHació al Go-
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vern de la Comunitat Autónoma, referida als continguts 
gen erals i específics del Fons de Compensació Interter
ritoria!: 

Quina és la filo s ofia. i la practica del Govern de la 
Comunitat Autonoma a fhora de presentar els projec
tes i a l'hora d'avaluar el grau d 'execuc:ó de les par
tides p er ConseHeries del Fons de Compensació Inter
territorial, tenint en compte el credit inicial, el cre
dit disposat i el credit no disposat?» 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sra. Secretaria. 
Té la paraula el Diputat Sr. Sebastia Serra Bus

quets. 
Disposa, Sr. Diputat, d'un temps de quinze minuts. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. Sres i Srs. Diputats. Fa 

aproximadament un any, cree que el fara el'aquí uns 
dies, en aquesta Cambra ja es va debatre una Inter
peHació, em sembla que, en aquella ocasió, era del 
Grup Socialista, abans ja n'hi havia hagut una altra 
del Grup Esquerra Nacionalista-PSM, sobre la tematica 
del Fons de Compensació Interterritorial. Creim, Es
quen-a Nacionalista-PSM, que un deIs temes bisics a 
l'hora de parlar d'inversions, a l'hora de parlar de di
ners, p araulél mol1 clara i molt planeTa es el Fons de 
Compensació Interterritorial. Per a l'any 84, del Fons 
de Compensació Interterritorial deIs Pressuposts Gene
rals de l'Estat passen a la Comunitat Autónoma, 1.256'8 
milions de pessetes, que sumats als 958 que l'Estat 
pot invertir en aquest mate ix tipus de partida pressu
postaria, sumen 2.214'8 milions d'inversions a les Illes 
Balears, per part del Govern Autonom, 1.256'8, del Go
vero de l'Estat 958, i, al mateix temps, hem de dir que 
el Govern Autonom té el denre d'informar de quinIT 
inversió fa i com la fa el Govern de l'Estat, a més 
de la seva propia inversió. 

Hem de dir que les dues vegades que s 'ha discutit 
en aquest Pé,rlament aquest tema, ha es1at un diileg 
un tant absurd, segons el nostre Grup ParJamentari, ja 
que no ens hem entes, no ens hem volgut entendre, 
no ens hem volgut escoltar. Sempre, els diversos Grups 
Parlamentaris que hem dut aquest tema a debat, hem 
dit més o menys el mateix, hem parlat d'una filosofia 
que és molt senzilla j molt clara: la neeessitat que les 
inversions que es puguin rcalítzar es real;lzin, amb el 
maxim de rapidesa, de celeritat i, al l1lateix tCl1lpS, que 
aquestes inversions estiguin subjectes a en debat pú
blic en aquest Parlament i a una planificació, Conse
llería p e r Conselleria, i Govero Autonom en la scva glo
balitat. Pero aquests dos objectius que Esquerra Na
cionalista-PSM va reclamar fa més d'un any i mig no 
els hem ten guts a cap moment, E'ns hcm Ingut de con
formar amb una serie de l1otícies, amb Ullé! seric d'in
formacions, que el Govern ens ha anat passant, infor
macions que hem estudiat cletingudament, les de l'any 
83 varen clocar Iloc a les Intell)elbcions que es varen 
presentCl r fa un any, i, en aquests l1l0ments, hel1l estat 
en condicions de dur a aquest Plenari una InterpeHa
ció respecte deIs díners de l'any 84, 1.256'8 milions de 
peses tes. nerque p ensam que amb els papers , amb les 
informacions que ens ha fet arribar el Govem do la 
COl1lunitat Autonoma bi ha una serie de punts que no 
queden c1ars, i, sobretot, no queden cJars dos princi
pis: un és la planiPicació, i un allre é<; el debato i, 
sobretot, no queda elar que qUéln parlam ele planifi-

cació evic\en tmen t volem clir que s'ha de fer via , s 'ha 
de gastar en un sentit determinal i qlle, logicament 
si r ec1amam de l 'EstaL Centr al, del Govern Central, cen~ 
tra lista moll es vegades, reclam am més , cosa que Es
querra Nacionalista-PSM sempre ha de.fensat Cins ara 
ho .he':l de fe.r leninl clar .quins object~llS ten im, quin; 
obJectlus lemn1, per que, 1, sObl'eto l, SJ h i ha una filo
sofía, s i b i ha una p rac lica poiilica que siguj justa 
que siguí equi librad a i que sigui r acional. ' 

Evídentment, la Llei de dia 31 de mar<; de rany 
1984, sobre el Fons de Compensació Interterritorial 
parla molt c1arament de desequilibris económics, d~ 
solidaritat i de distribució més justa de la renda i de 
la riquesa. També es parla de coordinació amb l'Estat, 
i, evidentment, es parteíx d'una altra llei preexistent 
LIei Organica de Final1<;:ació a les Comunitats Auton; 
mes i també d'un objectiu que no hem vist complert 
a aquesta Comunitat Autónoma, que és de disposar 
d'un programa de Desenvolupament Economic Regio
nal. Evidentment, fa un any, ja varem debatre en aquest 
Parlament complimenls o incompliments d'aquesta 
Llei Marc, Hei estatal, del Butlletí Oficiéll de dia 3 d'abril 
de l'any 84, i Esquerra Nacionalista-PSM, él.vui no té cap 
interes a fer cap disquisició jurídica sobre la natura
lesa d'aquesta Hei, la seva filosofia i el seu compliment 
o no pel Govern Autonom, pel Govern Central o per 
altres Comunitats Autonomes. Evidentment, no volem 
entrar en aquesta qüestió. Peró sí volem entrar en la 
filosofia i la practica del Decret 20 dc 1984, del Govern 
d'qquesta Comunitat Autonoma, aquest Decret 20 de 
1984, del Govern de la Comunitat Autonoma, titulat 
NOl-mes de realització d'inversions del Fans de Com
pensació Interterritorial, sí que pensam que fixen una 
adequació a la Llci Estatal, més una filosofia i una 
practica del Govern de la Comunitat Autónoma a I'hora 
d'abordar un problema que per a nosaltres és capital 
dins l'Autonomia, que és el ele les inversions públiques. 

lelo bé, Sres. i Srs. Diputats, Esquerra Nacionalis
ta avui vol incidir un poc dins aq uest Decret, vol 
incidir un poc dins el que nosaltres entenem com un 
conjunt de no compliments del propi Decret que ha 
fet el Govern, pero, insistesc, que tampoe no hi haura, 
per part nostra, un elebat jurídic, que pensam que ja 
s'ha tengut i que pensam que hi ha altres moments, 
altres instancies, altres debats per tenir-lo. Pero nosal
tres, més que entrar en aquestes qüestions jurídiques, 
que .ia deim d'enlraela, que creim que molts d'objec
tius el'aquests que es fixen en aquest DeCl-et, repetim, 
Decret important fet p er vostes, senyors del Govern, 
l'any 84, són més bé qüestions qu e nosaltres volem 
plantejar-Ios en aquesta InterpeHació de tipus concreto 
Volem insistir, per tant, que els demanam en aquesta 
InterpeHació, claramenC· que vostes ens expliquin en 
aquest Plenari, ens expliquin amb clarerlat una serie 
ele coses que no n:im cbn 's el'aquestes impress ions del 
sistema que vostes segueixen amb les inversions, e lc. 

Pcr aixo , anircm concretant molt, al maxim, les 
qües tions que Esquerra NZl c ionalista veu prioritaries. 

SCllVorS del Govern, "OS tes disposaren. disposcn de 
32 miIiolls per a un capít01 que es cliu oficines i 1110-
cluls turístics, el'aquestes 32 milions eliuen que ban dís
posat de 28 milions i busques, que els res1en 3 milions 
i busques. Nosaltres ens demanam, molt concretament, 
quina planíf:cZlció hi ba hagllt per a aqucsts mocluls, per 
a aquestes obcines turítiques. Es parla de 32 zoncs d'ofi
cines tunstiques, ele 32 zones 011 hi ha d'baver 1l1oduls 
i, evidentment, nosaltres hem volgut Zlnalitzar, molt 

;;;; 
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detingudament, molt, on és que hi ha móduls d'infor
roacló turística, de turisme, oficines, etc., i ens hem 
trobat amb la següent distribució: Cala d'Or, Santa 
Eulalia, Cala Millor, Santa Margalida, Sant Antoni, Sant 
L1oren~, Ses Salines, Alcúdia i Manacor. EVicientment, 
Esquerra Nacionalista-PSM quan ha vist aquesta dis
tribuC1Ó geogral'lc~ d'aquesta important, insuhcient pero 
important, inversió en oficines i moduls turístics, ens 
han sorpres tota una serie de coses. Primer, ens ha 
sorpres que l'illa de Menorca no hi fos present, que 
l'il1a de .b'ormentera no hi fos present, i ens ha conti
nuat sorprenent la distribució geografica dins l'illa de 
Mallorca i, en part, dins l'illa d'ElVissa. Pero, més ens 
ha sorpres, a part d'aquesta qüestió primera, primiti
va, més ens ha sorpres saber que dins aquest concepte 
d'oficines i móduls turístics s'hi han inclos conceptes 
com puguin ser una petita oficina per a la Policía Mu
nicipal de qualque municipi i altres qüestions que per 
a nosaltres, evidentment, no formen par~ del que en
tenddem per oficines i moduls d'informació turística 
oberts al público 1 volem afegir un dubte, i per aixo 
presentam aquesta InterpeHació, que volem que sigui 
el més concreta possible per aclarir la practica i la 
filosofia d'aquest Govern a l'hora d'abordar el Fons de 
Compensació Inter-territorial, que és la següent: quants 
de moduls, quantes oficines turístiques s'hnn obert dins 
el 84, dins el 85, quantes funcionen? 1 aixo és un tema 
que, per molt que hem anat a veure expedients, i per 
molt que ens hem passejat per una serie de municipís 
d'aquestes illes, n~ hem aconseguit saber-ho. Pero tor
nam a la dístribució geografica, i no volem. tenír cap 
tipus de mala intenció, pero es fixin bé, Sres. i Srs. 
Díputats: Cala d'Or, Santa Eulalia, Cala Millor, Santa 
Margalida, Sant Antoni, Sant Llorenc;, Ses Salines, Alcú
día i Manacor. 1 curiosament coincideix amb una serie 
de branques de la Patronal Turística d'aquestes illes, i 
coincideix amb una serie de !locs, molt determinats i 
molt concrets, a nosaltres ens pareix molt be que eL 
Govern Autonom s'entengui, tengui convenís, participl 
d'una política de Patronal Turística, és molt necessaria 
la promoció turística, l'adequació de la infraestructura 
luristica, pel-O ens trobmn que hi ha zones marginades, 
illes marginades i sectors de la mateixa Patronal mar
ginats, i que només obeeix a uns quants subsectors de 
la propia Patronal i a una serie de municipis amb una 
serie d'interessos molt determinats. Per tant, creim que 
quan parlam de Fons ele Compensació Illterterritorial, 
és per aquí que ho hem d'abordar, i des~ll'és, a ml~s a 
més, ens plantejam amb molta cJaredat un problema, i 
també els interpeHam en aquest sentit, quina analisi 
de rendabilitat ha fet el Go\'em de les inversions a dlr
rec del Fons de Compensació Interterritorial? Quan 
parlam d'inversions hem de saber la renclabilital quina 
és, no podem, de cap de les maneres, padar d'inver
sions com si es tractas d'anar repartint dinel's per aquí 
i per alla, sense un tipus ele pIa determinar, i en aquest 
sen1it ele la manca el'inform:¡ció, i cree que ele la manca 
d'estudi, concret, ele la rendabilitat, hem ele dir que 
ens estranya que en aquesl Parlamenl encara no s'hagi 
presentat, per part elel Govern, de l'Executiu, quin és 
el Pla d'Inversions que té elurant els quatre anys del 
seu mandat, Conselleria per Conselleria, que aixo és 
una cosa que no és només elel Pla Economic Regional, 
sinó que és una qüestió molt globalitzac1ora. 

Pero voJem continuar amb un pureE d'exemples 
un poc concrets i volem entrar a una ultra Consellcl'ia, 
molt coneretament, i no és [Jer qüestió especial de cap 

tipus de política estranya, sinó una cosa molt concre
ta, Conselleria d'Interior, cases consistorials, 40 milions 
de pessetes, credit disposat 31 milions, pagats 8'5, pen
dent de pagament 22'5, quasi 23, no disposat, 9 milions. 
Hem sabut, en la nostra analisi i el nostre treball, que 
aquests 31 milions que han disposat deis 40 han estat 
per arreglar cases consistorials. Bé, molt laudatori l'in
tent per part del Govern d'arreglar cases consistorials, 
certament hi ha molts d'ajuntaments d'aquestes Illes 
que tenea les cases consistorials amb molt males con
dicions, amb molt mala disposició, pero, Sres. i Srs. 
Diputats, senyors del Govern, quina convocatoria públi
ca hi ha hagut perque els ajuntaments que ho cregues
sin OPOl-tú s'acollissin a unes ajudes per poder arre
glar les cases consistorials? Senyors del Govern, com 
és possible, si vostes han volgu t arreglar cases consis
torials, l'any 84 els hagin sobrat 9 milions de pessetes? 
Que és que hi ha ajuntaments en aquestes ilJes, hi ha 
molts el'ajuntaments als quals ja no interessa acollir
se a uns diners d'inversió directa, per poder arreglar o 
per poder fer cases consistorials? 1 no voldríem ser 
massa mal intencionats, pero demanam que avui ens 
acIareixin quin s són els ajuntaments que han arreglat 
o han fet cases consistorials, perque hem sentit a dir, i 
voldríem que no fos ver, no hem anat a la Conselleria 
d'Interior a demanar els expedients, suposam que ho 
podem fer, pero no voldríem Cl-eure el que s'ha dit 
qualque vegaela, que obeeix a un mapa electoral, que 
gairebé tots els ajuntaments als quals s'ha ajudat són 
ajuntaments amb majoria de Coalició POP!-llur. Aix,>:' 
és una qüestió que no voldríem pensar, que no vol
dríem creure, i per aixo els la plantejam amb tota cla
reelat i amb tota sinceritat. Per tant, d'?quest segon 
concepte elel Fons de Compensació Interterritorial eIs 
elemanam un acIariment, un acIariment avui, en aquest 
debat parlamentari, i, evidentment, Esquerra Naciona
lista-PSM, segons com vagi aquest debat, fara la Moció 
subsegüent, i la farem el més concreta possible, perque 
creim que és molt seriós parlar de la inversió en aques
tes illes, que, insistim, que creim que és insuficient i 
creim que el Govern Central no ha estat con'ecte amb 
el tractament deIs diners que envia a les BaJears, pero 
també som molt escrupolosos de com es gasten aquests 
diners a les Balears. 

1 posarem un tercer exemple, i el tercer exemple 
és el del Capítol de la Conselleria de Sanitat i Serveis 
Socials, Capítols de Serveis a la Tercera Edat, 30 mi
lions de pessetes, gastats, quasi 23, i no disposats, 7. 
Hem analitzat de quins serveis es ti'acta, i tots els ajun
taments són de Coalició Popular, en major;a, manco un, 
si no ens hem equivocat, per aixo també voldrÍem que 
avui s'ac1arís aquesta qüestió, a veure si aixo és així 
o no és així, i creim que és una gran oportunitat, per
que hi ha el Govern i hi són tots els Grups ParIamen
taris presents, i creim que seria bo que avui acIaríssim 
aquestes qüestions, i véssim, d'una vegada per totes, 
eom van . Nosaltres no ho volíem creure, i ho varem 
dir una vegac1a, aquest mateix Diputat ho va dir, que 
hi havia sopars rer Mallorca, pC'r aquí i per alla, i 
amb el Sr. ConselIer varem discutir si hi havia hagut 
sopars, si no n'hi havia haguts, etc., elamunt resielen
cies de tercera eelat, locals de tercera eelat, etc., com 
tampoc no hem yolgut fel' cas a una gran polémica 
que hi ha hagut damunt centres de tC:'rcera edat, per
que creim que la política de tercera edat és molt im
portant. pero sí c1emanam, senyors ele! Govern, i veig 
que el llum \'ermelI esta ences, i em queden mol1s de 
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papers i moltes xifres i moltes coses, sí els demanam 
no només que facin canvis en el Fons de Compensa
ció Interterritorial d'una partida a una altra, particu
larment ens sap greu que, per exemple, Agricultura no 
hagi pogut intervenir amb reguius o que 1'.0 hagi inver
tit amb indústries agrícoles, ens sap greu, pero és un 
tema que suposam que s'anira arreglant 1'any 85. Tam
bé veim que hi ha problemes quan vostes canvien d'una 
partida pressupostaria a una aItra, i aixó que la le
gislació de l'Estat Central, del Govern Central és prou 
complexe, pero, en definitiva, ho entenem, com també 
entenem perfectament aquesta política de carreteres, 
de vegades un poc desaforada, pero de carreteres, per
que creim que la infraestructura no és valida. Pero els 
demanam, i el temps ha acabat i si, en tot cas, pot ser 
a la replica continuarem, sí que els demanam que ens 
aelaresquin totes aquestes coses concretes de les quals 
hem tengut tcmps de parlar, com puguin ser cases con
sistorials, centres de tercera edat i aquestes oficines i 
moduls turístics que són partides pressupostaries, no 
massa grosses, tampoc no és que signifiquin tanta cosa, 
peró creim que són molt significatives, perque les co
ses es puguin ter bé i perque es vegi que la inversió 
que fa el Govern Autonom és seriosa, i que el control 
parIamentari existeix. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Té la paraula el C011seller d',Econom¡a, Hisenda i 

Pressuposts, Sr. CristOfol Soler. 
Disposa, Sr. Conseller, de quinze minuts. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Sr. President. Senyores i senyors. 
S'intenta fer aquí, en aquests moments, un debat 

alla 011 es vol entrar en la política d'inversions de la 
Comunitat Auto11oma, pero només en un caire concret, 
en un punt concret: el Fons de Compensació. Jo, amb 
aixo, el primer que li hauria de dir, és la quarta ve
gada, no la segona, és la quarta vegada, perque cada 
vegada que hi ha presentació de pressuposts en aquest 
Parlament, surt una esmena per tal que es debati, 
abans, el que va del Fans o el que no va del Fons. El 
Govern entén, i així ho hem manifestat les vegades que 
ha fet falta dins aquesta Cambra, que la política d'in
versions s'ha de discutir globalment en el moment de 
venir la globalitat de les inversions, ineloses dins el 
Pressupost General de la Comunitat, i cada vegada que 
hi ha hagut una discussió sobre els Pressuposts Gene
rals de la Comunitat Autonoma no han volgut entrar, 
vostes no han volgut entrar en les discussions sobre 
les inversions relacionades amb el Fons de Compensa
ció, !la estat perque no han volgut. 

Informació. En aquest temali he de dil', voste 
mateix n'és conscient, que per part de la Conselleria 
d'Economia i Hísenda, s'ha remes periodicament el 
grau d'execució del Fons de Compensació a la Comis
sió el'Economía i Hisenda el'aquest Parlament, la part 
nostra, la part ele la Comunitat Autonoma, la part de 
l'Administració Central, fin s fa poc temps, no s'ha re
but, i tan aviat com s'ha rebut, s'ha presentat. És a 
dir, que realment no és un error de la Conselleria 
d'Economia i Hisenda, sinó que ho és de l'Administra
ció Central, perque no cns envia les dades quan toca. 

Entrant un poc, en principi, dins els punts que 
reía menció vost~ a la IntcrpeHació, a la InterpeHació 

escrita, 11avors intentaré .contestar-li els, que ha afegit 
després, perque practicament hem circunscrit el tema 
a una InterpeHació sobre la política de les oficines de 
promoció turística o sobre la política d'adequació de 
cases consistorials, no el sentit general, que vos tes 
feien menció a la InterpeHació. 

Quin és el mecanisme, quin és el procediment que 
se segueix per part de la Comunitat Autónoma, per 
part del Govern de la Comunitat Autónoma a l'hora 
d'elaborar el Fans de Compensació Interterritorial de 
cada any. Parlarem del 84 i del 85, i especificarem 
també el cas del que ha estat el 86. Cada Conselleria, 
en el moment d'iniciar la confecció de pressuposts, re
dacta el seu programa d'invel'sions globals, previst pe! 
Pressupost que s'esta confeccionant en aquests mo
ments. Aquest programa cl'inversions globals, ineloent 
el que llavors anira a través del Fans o e~ que no ani
ra a través elel Fons, sinó que anira per altres vies de 
finan~ació que no són el Fons de Compensació, com 
són l'endeutament o el mateix esfon; que fa la Comu
nitat Autónoma en llibera clinel's de capítol 2 pel' pas
sar-los a capítol 6. És a dil', s'elabora tot un programa 
d'invel'sions per part de les Conselleries, que llavors 
passa a Consell de Govern. Una vegada donat e! vist-i
plau pel Consell de Govern a aquest programa d'inver
sions a inc!oure dins e! pressupost de l'exercici que es 
pressuposta, es reuneix el Comite d'Inversions Públi
ques de la Comunitat Autónoma, i el Comite d'Inver
sions Públiques de la Comunitat Autónoma, d'entre 
aquests projectes concrets o programes concrets que hi 
ha prevists, selecciona els que incloura dins el Fons 
de Compensació, en base a dos criteris, en primer lloc, 
la possibilitat de dur-los a terme en el període de dos 
anys, que és un deIs requisits basics del Fons ele Com
pensació, i, en segon lloc, un criteri que en aquests 
moments ja no s'l1tilitza, pero que es va utilitzar dins 
el 84 i el 85, seguint un poco el criteri, un criteri un 
poc especial, peró que no és un- criteri que elaborem 
nosaltres, sinó que ens ve elaborat, de la participació 
que té cada Ministeri a l'hora de dotar la quantitat del 
Fons de Compensació, perql1e en lloc d'emprar el sis
tema de fer una bossa global de diners ql'e aniran eles
tinats al Fons de Compensació a repartir, llavors, en
tre les Comunitats Autonomes, el que es fa és, per un 
procediment molt especial, cada Ministeri aporta una 
quantitat concreta en relació al volum de transferen
cies que s'ha prodult dins el Ministeri en concret. Una 
vegada seleccionats, en base a aquests dos criteris, els 
projectes en concret, una delegació del Comit<~ d'Inver
sions Públiques de la Comunitat Autonoma proposa al 
Comite d'Inversions Públiques de l'Aelmiúistració Cen
tral els projectes a inc10ure elins la Llei ele Pressuposts 
de l'Estat i, per tant, sometre's a aprovació, i, al ma
teix temps, aquests projectes vénen aquí, inclosos dins 
el Pressupost de la Comunitat Autonoma per ser dis
cutits en aquest Parlament, quan es discuteixin eIs 
Pressuposts de la Comunitat Autonoma. Perque són 
una part més de la inversió, hem de tenir en compte 
que sí contemplam les xifres d'inversió que han ven
gut al Pressupost de I'any 84 i de l'any 85, d'aques ta 
Comunitat Autonoma, a través del Fons de Compensa
ció. únicament s'ha vengut financ;ant de l'orelre del 20 
al 30 Dó de la inversió ¡zlobal. 

Aixo era així fins el 85, el procediment can\'ia ra
c1icalment c1ins el 86. Perque la xifra del Fons, en rela
ció al volum ele transferencies que té 12 Comunitat, 
queda cada vegada més petita, i dins el 86 practica-
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ment l'únic projecte o l'únic programa que la Comu
nitat inclou voluntariament o per decisi6 propia ruJ;lS 

el Fons de Compensació són 150 milions de pessetes 
per dur a terme instaHacions portuaries, perque la 
resta ve condicionada, en primer Uoc, pel conveni de 
carreteres com a conseqüencia de l'assumpció de com
petencies en materia de carreteres, pel conveni de l'AES 
en materia de vivenda, per l'abastiment, aixó suposa 
1.060 milions de pcssetcs, i, endemés, uns compromis
sos relacionats amb l'assumpció de la competencia 
d'IRYDA, que obliguen la Comunitat Autónoma a pres
supostar dins el Fons de Compensació 94'4 milions, és 
a dir, que el grau de disponibilitat que té la Comuni
tat Autonoma dins el 86 és només de 150 milions. 

No entraré a especificar-li de quins conceptes, que 
era un aclariment que em uemanava en la IntcrpeHa
ció, i ore~ que i no \11e la fa, é perquc el Lema ha 
quedat 'W'icienlmcnl aclarit en omi sió, que é e l 
que cnlenem nosaLtrcs per l-edil inicial, cr dil dispo
sál, crediL n H 'posat, e lc " ¡ també el ca llvi que 'ha 
fel din 1 86, el la t rminologia pel- acord aJ1lb l'Ad
ministració Central, alla on s'abandona aquesta termi
nologia de credit inicial, credit disposat i credit no dis
posat, per passar a una que sigui homogenia per part 
ele totes les Comunitats Autonomes, alla on passam a 
credit inicial compromissos de despesa, obligacions re
conegudes, etc, 

Ens deia vos te que es queixaven del grau de cele
ritat quant a dur a terme les inversions de la Comu
nitat Autonoma, incloses dins el Fons de Compensació. 
Jo li puc donar la dada, és una dada que s'ha manejat 
aItres vegades en Comissió, que del Fons de Compen
sació del 84, a 30 de juny del 85, teninL e n compte que 
el períodc d'execució del Fons són dos anys, es du exe
cutat el 70'05 %, i del Fons de Compensació del 85, 
es du executat, el juny del 85, el 44'55 %, Si anam a 
mirar dins el 85 el que suposen el;;; remanents de l'any 
84 més el maLeix Fons del 85, aixo ens· dóna un grau 
d'execució de 49'22 %, que si voste el compara amb 
el grau cJ'cxecució que tenen els trams del Fons que 
administra l 'E tal, que ges tiona l'Estat, h em de dir que 
té un 42'3 %, egon. les dades que ens proporciona la 
mateixa Adm ini lra ió enLl·al. És a dir. que l'execu
ció de les inversions de la Comlmitat Autónoma, de la 
part nostra, de la part balear del Fons de Compensa
ció, estan 7 punts per damunt d'aqucsta mateixa exe
cució que fa l'Estat d'aquests trams nos tres del Fons, 
realment les compa!"acions, de vegades, són odioses, 
pero no es pot acusar a aquesta Comunitat ele falta de 
celeritat qwmt a l'execució del Fons, esta m set punts 
per damunt l'execució que fa l'Aclministració Central. 

Ens deia, en principi, que el Fons hauria el'anar a 
complir una missió ele desequilibris territorials, d'un 
instrument de soliclaritat. És el que nosaltres sempre 
hem dit, e l qu e passa és que el Fons esta contemplat, 
en aquests mom ents, a la prac tica, com una altra cosa, 
com un mecanisme ele finan<;,ació de la inversió nova, 
com l'únic mecanisme per financ;ar b in'/crsió llova i, 
a partir d'aquÍ, el marge que pot tenir el Fons de Com
pensació, sobl-e tot, si anam a mirar dins e l 86 al mar
ge que té la Comunitat Autonoma, r calment es veu clar 
i es demostra clar qu e no serveix per aq uesta finali
tat que, en principi, e l legisbdor \'a preveure i, preci
sament, és U1' deIs punts que en aquests moments que 
s'esta parlant de la modificació , de la r emodelació de 
tot el sistema de financ;ament autonomic, és un deIs 

punts amb el qua! tothom, totes les Comunitats Auto
nomes estam d'acord que el Fons no' compleix la fi
nalitat contemplada ,a la Constitució i contemplada a 
la mateixa Llei del Fons de Compensació, 

Als temes puntuals, pentura s'hagués pogut fer una 
interpeHació o una proposició concreta sobre quina po
lítica s'havia dut a 1'hora de dur a terme o a l'hora de 
posar en marxa oficines de promoció turística, voste 
matcix ha donat les dades, jo, en relació á aquest 
tema, el que li puc dir és que s'ha oferit als ajunta
ments turístics i s'ha posat en marxa en els ajunta
ments que ho han soHicitat, i que la prévisió que té 
la Comunitat Autónoma és anar obrint aixó a tots els 
municipis turistics, alla on es detennini que hi ha una 
necessitat concreta en aquest aspecte. Feia una pe tita 
referencia a un punt, que jo consider bastant delicat, 
p erque quan es diuen les coses s'ha de saber, exacta
ment el que es diu, que fins i tot s'havien emprat di
ners d'aquestes oficines de promoció turística per ter 
quarters o el que fos per a la policia municipal, aixo 
no és ver, aixó no és ver, el que ha passat és que s'han 
fet, a segons quins Uocs, s'han fet edificis polivalents, 
ana on en el mateix edifici s'ha ubicat l'oficina d'infor
mació turística, a qualcun la unitat sanitaria, i a qual
cun s'han ampliat les dependencies municipal s perque 
gcneralment se sol donar el cas que el nudi alla on 
radica l'ajuntament, no és el mateix que el nudi turÍs
tic i, precisament, aquestes oficines contemplades en 
aquesl aspecte de polivalencia, poden dur una funció 
bastant important a. terme, i precisament quan hi ha 
hagut aquests casos, la Conselleria de Turisme ha apor
tat la quantitat a través de la seva part del Fons, cor
responent al que era propiament l'oficina d'informació 
turística, la Conselleria de Sanitat, a través de la pre
visió qu.e té per unitats sanitaries, ha aportat la quan
titat Gorresponent per a la unitat sanitaria, i per a 
I'ampliació de les dependencies municipais, el que ha 
fet la Conselleria d'Interior és aplicar també la quan
titat necessaria per dur a terme aixo, fe! a un mateix 
punt i abarahnt bastant el cost, ja que no és el ma
teix el cost d'un edifici polivalent, que si s'haguessin 
hagut de fer tres edificis, 

La Conselleria d 'Interior, quant a cases consisto
ríals, la ConselIeria d'Interior va fer un conveni tipus, 
un conveni tipus, aquest conveni tipus s'ha oferit als 
ajuntaments, i s'han comen<;at a dur a terme a tota 
una serie d'ajuntament~, jo, per exemple, és a dir, vos
te ha tret unes dades, jo li pllC dir que, per exemple, 
a Menorca s'han fet convenis, per posar un exemple, 
amb l'Ajuntament de Maó, amb l'Ajuntament de Vílla
carlos i amb I'Ajuntament d'Alaior, És a dir que és un 
exemple més, i aixo és un procés que esta obert i en 
proxims anys continuara ÍLmcionant, és ,;' dir, que és 
un conveni obert, al qual els ajuntaments que els in
teressa, els ajulltaments que ho soHiciten es poden aco
llir a aqucst convenio 

I el m~1teix dir-li quant a Sanitat, en el tema de 
la Tercera Ecl a t, són com 'enis qu e es tan oberts a tots 
eIs ajuntaments, I ai xo és una política que s'inicia un 
anv concret, <lmb una serie d'ajuntaments. i la previ
sió és que yagi continuant en futurs exercicis i es vagi 
complint tot. no ha dit voste p et' cxemple, no m'ha 
tret l'exempl e de les unitats sanitaries perquc, preci
s;¡ment. ha estat un tem <1 m és avan c;at en aguest aspec
te, i vostes matcixos han vist com s'ha anat fent prac
ticament a tots els ajuntaments, ¡aquesta és la Iínia 
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que es fa comptes seguir en tot aquest tipus d 'inver
Slons. 

1Vloltes gr¡k ies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes grácies , Sr. Conseller. 
:::ir. Dipma t, vol replicar? 
Dlsposa d'un temps de cinc minuts . 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sí. Gracies, Sr. President. Continuarem en la línia 

de concreció i contentant al maxim en aquest debato 
En primer lloc volem insistir que parlar d'inversió, per 
a nosaltres, és W1 tema de política general i concreta 
transcendental. Per tant, és la quarta vega da que el 
Sr. Conseller ens remet a la Llei de Pressuposts, i nos· 
altres volem insistir, Sr. Conseller, no és a la Llei de 
Pressuposts que s'ha de discutir aquesto.l qüestió, es 
pol tractar colateralment, pero a la Llei de Pressuposts 
hi ha molts altres temes. És en Comissió el'Economia, 
Hisenda i Pressuposts, i és en Plenari que hem ele dis
cutir el problema de la inversió. 

Tema d'informació, i repetesc, és la quarta vegaela, 
em sembla, que voste ens remet a la Llei de Pressu
posts, a la Llei de Pressuposts, no pateixi, ele cada ve
gada 1i feim més esmenes, si bé, evidentment, no ens 
fa cas, pero el'alguna manera hem de dir que volem 
que aquest debat de la política d'inversions es faci en 
plenari, es faci en Comissions i, sobretot, tenint en 
compte que hi ha d'haver un programa d'inversions de 
cada Conselleria i del Govern en el seu conjunt. 1 el 
nostre Grup Parlamentari, en prova d'aixo, és que ja 
va dir en el seu moment que volíem aquest debat, que 
el elemanavem, i que hi posaríem tot de la nostra ba~
da, així com a l'estudi i ajuela a l'Execatiu a l'hora 
el'aconseguir' més recursos i a l'hora 'ele voler fer W1 

Pla Economic Regional. . 
Informació. La informaciÓ' elamunt l'any 84, del 

Fons ele Compensació Interterritorial, la varem rebre 
elia 2 ele maig elel 85, una informació molt senzilla, i 
avui hem rebut la informació elel Govern Central, avui 
matí, molt concretament. Ja sabem, i el Conseller sap, 
i ho sap clarament, perque evielentment a.Ha on hi ha 
la veritat no hi caben elubtes ni coses estranyes, que 
sabem que els problemes, a vegades, el'informació vé
nen del Govern Central, evielentment, és claro Pero vo
lem insistir que la informació elel Fons ele l'any 84, va 
ser el mes ele maig del 85 que ens la va remetre el 
Govern, i supos que la elegueren rebre el juliol, una 
cosa així, segons van els tramits aelministra.tius . De to
tes maneres, en allo que no hi ha hagut una informa
ció cIara ha estat amb una cosa que, tecnicament té 
una paraula o una expressió, que és comptabilitat ana
lítica. És a dir, vostes, senyors elel Govern, ens han 
parlat d'inversjons a carree al Fans ll'una manera glo
bal, per ConselIeries i en el seu conjunt, pero no una 
comptabilitat analítica que és el que nosa:lres entenem 
que es eleelueix ele la propia Llei elel Govern Central i 
de la propia normativa que vos tes han fet, creim que 
la comptabilitat analítica hagués ajuelat moltíssim. 

Hi ha un parel! ele temes que volem matisar-Ios 
molt, i que voste no ha contestat . Critcris ele selecció 
serruits i analisi ele la rendabilitat económica i social. 
N~saltres creim que les javel-sions rúbliques han ele 
ser per elisminuir les diferencies territor:als ele renela 
i de riquesa, i s'ban ele tellir en comptc, els sectors 
economics i socials més cksafavorits i també aquelles 

illes o aquelles zones de caela illa que estan amb més 
necessitats d'inversió pública. I nosaltres no hem vist 
en absolut, que aixó s'hagi tengut en compte a 1'hor~ 
de la programació, a l'hora de les inversions realitza
des. Se'ns ha parlat que certament l'Administració 
Central té un ritme més lent, a nosaltres no ens preo
cupa, el Govern ele Maelrid no és el nostre Govern, és 
el Govern de tot l'Estat Espanyol, pero evielentment 
no ens preocupa el ritme rapid o lent, i no creim que 
vostes es puguin excusar amb una lentituel del Govern 
Central, de l'Administració Central, per dir, és que nos· 
altres feim més via, a nosaltres, aquesta comparació 
ens pareix bastant ric.ícula, vos tes procurin que aquí 
les coses es facin bé, i a Maelriel que també ho facin 
el millor possible i punto Pero, aquí sí que hi ha un 
tema que és molt important: la publicitat ele les inver
sions. 

Voste ens ha dit que la Conselleria d'Interior ha 
fet convenis tipus amb una serie d'ajuntaments, i amb 
una gran; habilitat ens n'ha citat a lgun ele Menorca, 
concretament elos, que no són ele! signe de la Coalició 
Popular, gran habilitat la seva, Sr. Conseller, pero ens 
demanam, i no seria més aelequat que hi hagués una 
convocatoria pública perque s'acollissin aquells ajun
taments amb més necessitats, el'acorel amb un estueli 
previ i d'acord amb una total transparenc:a? El mateix 
hem ele dir en el terna deIs moeluls, oficines turístiques 
i en el tema de tercera eelat, i no aixo com vostes ho 
han feto 1 no hcm entrat a discutir, i voste ha ha vist, 
unitats sanitaries locals, té raó, i no ho hem fet pcr 
que? Perque aquest tema el varem eliscutir fa més de 
elos anys, o més el'un any i mig, i amb el Conseller ar
ribarem a l'acord, crec que va ser un acorel lll1~tI1ime 
d'aquest Parlament, després el'un llarg elebat que hi 
bauria unitats saniUlries a tots els pobles, i és una 
cosa de la qual ens alabam, i alabam el Govern que 
així s'hagi fet. Tampoc no hem entrat en VACUIBAL, 
per exemple, perque ens pareix bé la política d'inver
sions seguiela, o amb alguns sectors ele la política de 
carreteres, hauríem el'entrar molt elins Obres Públigues 
i Urbanisme, pero precisament, elonada la faci litat i la 
necessitat el'infraestructura no hi entram massa, pero, 
senyors i senyores elel Govern, la manca ele publicitat, 
el fet que pareix que no han tengut en compte la neo 
cessitat d'un elebat públic clar elamunt les inversions i 
les eliferencies territorials ele renela i de riquesa, fan 
que logicament, si no ho aclareixen en aguest segon 
torn ele replica, ens veurem obligats a presentar una 
Moció per clarificar aquestes qüestions. 

EL SR. PRESIDENT: 
MoItes gracies, Sr. Diputat. 
Sr. Conseller, té voste la paraula . 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Sr, President, scnyores i senyors, No entenc, co

men<;:a a sel' ja aixo un dialeg ele sords. El Goyern fa 
un programa d'invcrsió global, aquest programa el'in
versió global, una part va finan<;:ada amh deute, j I'al
tra es financia a través deIs recursos elel Fons ele COlll

pensació, etc ., i aguest programa. cl'im'crsió glolxtl, pre
cisament, és el punt clau, el punt central a discutir en 
el moment d'un debat prcssupostari. 1 en el moment 
el'un elebat prcssupostari el que S'h8 ele fer és analit· 
zar el conjunt global, la globalitat, pcrdonin per la rei
teració, ele la política el'inversions que rePlccteixen 
aquells pressuposls concrets, els pressuposts elel 84 i 



els pressuposts del 85. ~ alXO es el que vostes no han 
"olgut fer, han volgut separar sempre el Fons. per un 
eostat i la resta .de les inversions per l'altre: El Fons,. 
en aquest moment, Sr. S erra, és praeticament un deis 
po es mecanismes, un deIs pocs, quasi l'únic que ens 
ve de l'Administració Central per dur a terme la inver- 
sió nova, per tant, .en anal' a fer un debat pressupos
tari, anem a examinar aquesta ínversíó nova i damunt 
aquest tema anem a discutir els eriteris polítics que 
hi ha dins aquest Pressupost, no vulguem separar una 
cosa de l'altra. 1 el Govern sempre ha estat disposat, 
a cada debat pressupostari, a entrar en el debat ma
teix de la globalitat de la política d'inversíons, analit
zant les inversions que fessin falta, si anaven finan<;a
des vía Fons, si anaven finan¡;ades a través d'altres 
conduetes. 1, si com a conseqüencia d'aquest debat es 
produla qualque canvi de postura canvíant segons qui
nes inversions, el Govern automaticament feia seu aixo 
i feia la consegüent modifica ció dins el Fans de Com
pensació que hagués negociat amb I'AdmüiÍstració Cen
tral. A aixo sempre hcm estat disposals , i li torn sig
nificar que continuam estant disposats a dur aixó en
clavant. 

La informació del Fons de Compensació del 84, és 
un tema que s'ha explicat dins Comissió, en relació al 
Fons de Compensació del 84, el que ha passat és que 
el 84 ha estat un any clau, alla on es varen assumir 
tata una serie de competencics per part de la Comu
nitat Autonoma, i voste mateix sap que s'havia fet la 
previsió d_el Fons de Compensació en base a una previ
sió de transferencies que lIavors, pel que sigui, no es 
varen dur a terme, i allo va originar uns constants 
reajustaments en partides del Fons, que els trams que 
eren nostres passaven a ser trams de l'Administració 
Central i trams de l'Administració Ccntr:ll passaven a 
ser trams nostres, que és una cosa que s'ha explicat 
dins la Comissió d'Economia i Hisenda, i realment s'ha 
dut la informació quan s'ha pogut tenir un poc de 
claredat sobre aquest tema, perque r ealment, així com 
es va planificar el Fons de Compensació de l'any 84, 
pensant en un calendari concret de trasferencies que 
no es va poder complir, que es va comph- él.mb poste
rioritat pero que, en certa manera quan es va confec
cionar el Fons es va ser molt optimista en aqucst as
pecte, llavors aixo no es va complir i es varen haver 
de produir tota una serie de reajustaments que varen 
dificultar enormement, fins i tot per la mateixa Con
selleria d'Economia i Hisenc1a, saber que era l'imputa
ble a la Comunitat Autonoma i saber l'imputable a 
l'Administració Central. Posteriorment es va aclarir, i 
es va passar a inform2.ció al Parlament. 

Comptabilitat analítica, nosaltres venim duent, vos
te pot comparar la inPorm,,<;:Íó que rebem nosaltres del 
tram de l'Estat i la ínformació que s'es ta donant per 
part de la Comunitat AL:tonoma. Nosaltres, li he de die 
en primer lloc, que duim informació, comptabilitzam 
projcctc a projecte les de.speses que ha originat dins 
cada partida corresponent, es dóna la informació al 
Parlament a nivell de partida, pero ¿s que la que nos
altres rebem, ja no és a nivell de partida, és a niveIl 
de Ministcri, la qual cosa demostra que la comptabili
tat analítica, en aquests moments, encara és un obj ectiu 
ambiciós, i és una cosa que costa molt de dur a tenn e, í 
la Comunitat Autónoma l'eslü posanl en marxa que, al
manco, ja baixam al detall de donar e l desglossament 
de les partides, que estam en condí cions de donar-lo 
projecte a projectc, no esta previst que es doni pro·· 
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jecte a projecte, pero estam en condicions de facilitar 
aquesta informació al Parlament, i aixo s'ha de con
trastar amb una informacÍó que es rep, per part de 
l'Administració Central, allá on ens ve Minísteri tal, 
Ministeri qual, sense saber ni tan sois quines parti
des concretes són les que s'estan executant en aquest 
moment. 

Celeritat, voste em deia que no comparas amb l'Ad
ministració Central, jo aquí sí que li vull fer la com
paració, per un motiu molt basic, i és dur a terme una 
política d'inversions, dur a tenue unes inversions és 
alguna cosa que costa bastant, costa bastant perque hi 
ha d'haver uns organismes per dur a terme la redacció 
de projectes, hi ha d'haver uns departaments específics 
a les Conselleries pero dur a terme les contratacions, 
aixó requereix tota una serie de personal especialitzat, 
i precisament aquest personal ha estat el que s'ha re
gateja t a l'hora de fer les transferencies, i ens hem 
trobat que, per exemple, en materia de carreteres, tota 
la contractació que es feia abans de la transferencia a 
la Comunitat Autonoma es feia des de Madrid i per 
aconseguir personal per poder dur a tcrme aixo, ha 
estal molt dificil i s'ha hagut d'anar prepélrant el per
sonal per ciur a tenne aquestes oficines previes que són 
necessaries per llavor plasmar aquests projectes i per 
fer empenyer aquesta inversió. Aixo ha costat bastant, 
pero aixo en certa manera és un deis merits que s'ha 
de tenir en compte a l'hora de comparar aquests set 
punts que hi ha de diferencia entre el grau d'execució 
del Fons de Compensació de la Comunitat Autonoma i 
el de l'Estat, perque l'Estat, precisament, aquests me
canismes eIs té, la Comunitat Autonoma els ha hagut 
d'improvisar, els ha hagut de fer en el moment de les 
transferencies, aquests famosos costs cenlrals ha cos
tal malta pena venir i no han vengut com havien de 
venir. 

En publicitat, li he de dir que s'han fet uns conve
nis tipus, convenís tipus que s'han aprovat, tant. per 
unitats sanitbries, tant per oficines de promoció turísti
ca, tant per l'acondicionament de cases consistorials, 
tant pel tema deIs cementiris, que s'han aprovats a 
Consell de Govern , i aques1s convenís s'han remesos als 
Ajuntaments, i eIs Ajuntaments que ho han soHicitat 
s'han acollit a aquests convenis i s'han anat duent a 
terme, i es continuaran duent a terme, perque aixo és 
una convocatoria oberta, i a mesura que els ajunta
ments ho vagin sollicitant, i tenint en compte les pos
sibilitats pressupostaries, aixo anira envant en aquest 
sentit. 

Moltes gracies . 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Conseller. 
Volen fixar la seva pos ició els aItres Grups Po-

lítics? 
Grup Socialista, Sr. J osep Alfonso. 
Té la IJarau1<1. 
Disposa de cinc minuts, per favor, per fixar la 

posició. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Sr. Presiden!. Sres. i Srs. Diputats. D'entracla, moIt 

curtet, un tema molt puntual. Set punts de diferencia, 
ens ha dit enes vcgades el Consel1er, sobre la realitza
ció. bé, el Conseller compara dues coses, compara les 
inversions del Govern Central, <1 carrec del Govem 
Central l'any 85, i compara les inversions de la Comu-
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nitat Autonoma l'any 84, en la mateixa datn. Els papers , 
que ens ha donat, jo no ... , i coincideixen endemés amb 
les dades, peró és igual. A part que el Govern Central 
on no realitza aquestes inversions és en Agricultura, 
f'ins el juny en aquests moments esta al 100 %, i la 
Comunitat Autónoma en Agricultura, zero, en inver
sions en Ag!"icultura, zero. Era un tema puntual, i no 
anava més alla d'un aclariment. 

Bé, entrant en el tema, sense cap dubte tornar a 
parlar aquí del tema del Fons de Compensació Inter
teritorial, seria tornar a reiterar arguments, un darre
ra l'altre, que em pareix que és aquesta la quarta ve
gada que tots, els mateixos protagonistes, sortim en 
aquesta tribuna per dir més o manco el mateix. De totes 
maneres, el Sr. Serra ha entrat en uns temes ja més 
puntuals i més concrets. I m'ha preocupat, perque jo 
no sabia de que llavia de parlar el Sr. Serra, com és 
logic, una acusació velada d'electoralisme amb unes 
actuacions concretes en el tema del Fons. I m'ha 
preocupat, perque, jo no sé si es recorden que a altres 
debats i debats pressupostaris els havíem dit que 
aquests tipus d'inversions globalitzades, amplies, de 
partides de X, 600 milions de pessetes. es prestaven 
moltíssim a canalitzar-Ios cap aquí on convengués per 
qüestions electora;s, qu;c no són reprobables, pero que 
no són lógiques dins l'estat de necessitat d'aquesta Co
munitat Autonoma, i és convenient canalitzar-los en 
funció d'unes necessitats a UDS certs moments, i no en 
funcions de necessitats de la Comunitat Autonoma. Hi 
ha partides importants, molt serioses, i desPTés hi en
traré un poquet sobre aquest tema, i de veres ja li 
havíem dit a la discussió deis pressuposts que aixo ens 
preocupava, i els exemples que ens ha posat el Sr. 
Serra ens preocupen encara més . Perque ell ha posat 
exemples petits, pero és que hi ha exemp]es molt gros
sos. Hi ha exemplcs molt gros sos d'inversions que any 
darrera l'aItre ens han vengut eli,=nt, amb un exemple lí 
ho diré: «Sanejament i abastiment, l'any 84, 249 mi
lions, l'any 85, 100 milions, l'any 86; 500 milions». Així, 
«abastiment i sanejament» o «sanejament i abastiment». 
I, de veritat, no hi ha hagut cap projecte que digués 
«abastiment segons aquest ordre de prioritats», aixo 
no ens ho han dit, no ens ho han dit ni ara ni quan 
cns han passat les liquidacions del Fons, que aixo és 
un problema encara més gros. 

I, li vull recordar que el tema ele prioritats, i a 
posta, durem proposicions no de llei, interpeHacions, 
mocions, etc., li deiem dia 15 d'abril, em pareix que 
era, 15 de mare; elel 84, li deiem que el que ens interes
sava, el que volíem saber era clarament, quin ordre ele 
prioritats presentara, quants de projectes d'inversió, 
quina ínvers;ó té el Govcrn de la Comunitat Autonoma, 
quines consignacions aniran en funció el'aquest ordre 
de prioritats. Mol tes promeses i no hí ha hagut cap 
ordre de prioritats, més endavant, el novembre. par
lant del mateix tema, el Conseller Sr. Soler ens deia, 
no es preocllpi, Sr. Alfonso, no es preosupi, és quan 
més em preocllp, quan em diu que no em preocupi, 
que abans d'acnbn, juny ele I'ony segi.ient, tendrem con
feccionat el PIa de Desenvolupament Economic Regio
nal. se 'n recorda? Abans d'acabar juny haura vengut 
a aClUest Parlament, i vostes coneixeran l'ordre de 
prioritats, a posta li die que quzln em diu que no em 
preocupi cm preocup moH, pcrqlle en aquests moments 
cstam a mitjans de novembrc,ia fa fred, elefora, i re
sulta que ni el Pla ele Desenvolupament, ni I'ordre de 
prioritats, i continuam exactament igual. A J'any 1986, 

a les prevlslOns del Fons de Compensacíó Interterrito
rial, que ja no importa ens les (llgm, perque ja han 
sortit en els Pre"suposts Generals de l'.t::srar, tornam 
tenir una partidera, 11 be dit abans, abastiment i sane
jament, 5UU ml1Íons de pessetes. On aniran aquests .'5UO 
millOns? Altra vega da sera una petició oberta deiS 
ajuntaments que es complira en funció que aquests 
ajuntaments actuln o no actuin? No ho sabem, i no ho 
sabem perque hi pot haver totes aquestes peticions, o 
no bi poden ser, i es poden incentivar certes peticions 
d'aquest abastiment, i aixo ens preocupa. 

I ens preocupa, i el Sr. Serra no ho ha dit, per
que, de vega des llegim premsa, i no li hem de fer sem
pre cas, pero a certes Comunitats Autonc.mes, regides 
per la Coalició que governa aquí, els percentatges d'in
versió als ajuntaments del mateix signe polític són es
garrifadors. A mi m'hagués agradat que el Sr. Serra 
les hagués dites, pel'o posen els pels de punta, recoma
naria que aquest article fos una analisi fet a una Co
munitat Autonoma que esta en pedode electoral d'a
questa evolució d'inversions feta pel seu partit o per 
la seva coalició. 

Sr. Soler, jo ja sé que les partides elel pressupost 
són discutibles, pero s'esta contraelint, i m'ho permeti, 
ha dit exactament quc tenen vostes les mans fcrmade
tes perque tot esta compromes, els 1.200, no sé quants, 
li puc dir exactament. em pareix que són 1.210 milions 
d'actuació de la Comunitat Autónoma elel Fons de Com
pensació del 86, estan tOt5 compromessos. I la veritat 
és que sí, la veritat és que són projectes 85-88, 85-88, 
tots, hi ha ports, hi ha carreteres, hi ha sanejaments, 
tots, pero voste també sap que aque~;ts convenis, 
aquests projectes són decisions del seu Govern, pre
vies, pero del seu Govern, no del Govern Central, fetes 
a través d'un conveni, que els convé, perfecte, no hi 
ha cap problema, si el conveni l'ha fet la Comunitat 
Autónoma i l'Estat, bé, pero aquest Parl2.ment no en 
té ni idea d'aquest conveni, ni la més petita, i quan ens 
arribi als Pressuposts, nosaltres li podrem dir, bé, no 
estam d'acord, per exemple, i no és així, pero li podem 
dir, no estam d'acorcl amb 500 milions d'abastiment i 
sanejament, i voste em dira o ens dira, pero aixo seria 
horrorós, tenim un conveni de 3.000 milions o de 2.000 
milions o de 500 milions o de res o esta compromes 
per quatre anys i l'hem de dur, ciar que el podem lle
var, pero "OS te mateix ens esta dient que practicament 
tenen les mans fermades i no poden !lenr res, com 
quedam? ho podem llevar o no ho podem llevar? Pel 
que ens ha dit, jo crec que no ho podem llevar, a posta 
cada vegada es fa més nece5sari, pero més necessari 
que aql1est tema del Fons -sí, Sr. President, un segan, 
només-, aquest tema del Fons es discutesqui pre
viament. 

En definitiva, i ja que el President em diu que aca
bi. i m'encén aquest llumet vermell, li diré que, en 
aquests moments, a falta de deu clíes practicament per
que acabi el períoc1e ordinari ele sessions ele I'any 1985, 
no tenim plantejaments de prioritats, no e!s tenim, no 
tcnim plans d'inversions globals per programes, no els 
tenim, nO tenim pla ele desenvolupament Regional, no 
el tenim, ni sabem qU2.J1 el tenelrem i, per favor, nO 
cm prometí que el tendrem passat dema, perque lla
\'ors em preocuparé molt i, en definitiva, ens dóna la 
raó que les inversions del Fons ja estan decidides, enS 
sap greu, perque en qualcuna el'elles no hi estam 
el'acord. 

Gracies, 
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EL SR. PRESIDENT: 
Moltes graCles, ,sr. Diputat. 
Per que em demana la paraula? 

EL SR. SOLER CLADERA: 
t'er comradiccions. 

EL SR. PRESIDENT: 
No, no es presumeix per aquesta PrEosidencia. 
El Sr. J oan Verger, té la paraula. 
Disposa d.'un temps de cinc mllluts per fixar la seva 

posició. 

EL SR. VERGER POCOVÍ: 
Si, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Jo, escol

tant els Diputats que han intervengut abans que jo, 
no he sabut exact<lment de que tractavem avui, si ele 
quatre preguntes concretes del Sr. Sena o d'una inter
venció del Sr. Alfonso que no tenia res 2, veure amb 
la InterpeHació d'avui, pero, en fi, crec que el debat, 
avui, se centrava en un tema concret, i dic que crec 
que tothom s'ha desviat. 

Pel que fa rderencia a la publicitat, que ens ha 
dit el Sr. SerTa, jo crec que aixo no és ver, fora publi
citat s'han fet unitats sanitaries per tots cls Ajunta
ments o quasi per tots, siguin d'un color polític o de 
l'altre. S'ha dit aquí que la filosofia és simplement una, 
anar fent les cases consistorials, les residencies o el que 
sigui per la tercera cdat, els moduls i les 0ficines turís
tiques, a mesura que els ajuntaments ho demanin i que 
les possibilitats pressupostaries ho permetin, per con
següent crec que ia filosofia és molt clara. Unitats Sa
nitaries, a tots els ajuntaments. Reparació de cases con
sistorials, a tots els ajuntaments . Móduls i oficines tu
rístiques, alla on [aci falta. Aixo és el que jo he volgut 
entendre de la intervenció del Conseller d'Hisenda. 
Per conseqüent, crec que la postura és clara, creim que 
el que s'ha de fer és continuar per aquesta vi a, posant 
els recursos necessaris que facin possible fer aquestes 
inversions, que sabem que no es poden fer ni en dos 
ni en quatre anys, ho tenim clar, les possibilitats pres
supostaries són petites i, per tant, nosaltres creim que 
és correcta la política que ha seguit el Ge-vem i creim 
que aquesta és la via que ha de continuar fent. 

Moltes gracies. 

EL SR . PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Aquesta Presidencia decreta un descans de quinze 

minuts. 

III.-l) 
EL SR. PRESIDENT: 

El punt segLient és el relatiu a Proposicions no de 
Llei, tractarem en primer lloc la formulada pel Grup 
Parl<lmentari Socialista, relativa a la celebració d'un 
debat general sobre la p01ítica del Govern de la Co
munitat Autónoma. 

Té la panmla la Secretaria de la Cambra per fer 
lectura el'aquesta Proposició no ele Llei. 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
"L'absencia en el Reglament Provisional elel Par

lament de les IlIes Balears de mecani.smes que garan
teixin la celebració periodica ele debat sobre política 
general del Govern, com és normal a moltes Comuni
tats Autonomes; la necessitat ele coneixer i debatre les 

directrius de l'acció del Govern, tant en la vessant exe
CUllva com le81s1a!iva, alxí com la convemencia que el 
l'arlament expressi la seva VOlUntat en aspeCLes oe po
lírica general i de. pnoritats legislatives, impUlsant 
l'acció del Govern motiven la presentació pel Grup 
Parlamentari Socialista de la seguent Proposició no 
de Llei: 

Dms l'actual període de sessions, el Parlament ce
lebrara un debat sobre l'orientació política general del 
Govern de la Comunitat Autonoma. Aquest debat es 
desenrotllara segons la practica habitual deIs Parla
ments o Assemblees de les Comunitats Autonomes que 
anualment el celebren, i finalitzara amb e! debat i vo
tació de les propostes de rcsolució que presentin els 
Grups Parlamentaris.» 

EL SR. PRESIDENT: 
Maltes gracies, Sra. Secretaria. 
Segons acredita el Cap de Serveis Administratius 

de la Cambra, aquesta Proposició no de Llei té tres 
esmenes ele substi lució presen tades. 

Pcr defensar la Proposició no ele Llei, té la parau
la, pel Grup proposant, el Diputat Sr. Joan Francesc 
Triay Llopis. 

Disposa ele deu minuts. 

EL SR. TRIA Y LLOPIS: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Els debats que 

habitualment el Pie del Parlament celebra, sobre Pro
posicions no de Llei, Mocions, InterpeHacions .. Projec
tes i Proposicions de 'Llei, donen als Diputats propia
ment al Parlament i a l'opinió pública visions parcials 
i fragmentaries de l'acció política del Govern, del seu 
programa legislatiu i del compliment deis compromis
sos, de les prom eses que el Govern ha assumit davant 
la societat i'davant el m a teix Parlament, davant la ma
teixa Cambra. 

L'Estatut, en el seu article 19, estableix que el Par
lament que representa el poble de les Illes. Balears, 
entre d'altres coses, controla l'acció del Govem. Estam 
convenc;:uts que seria molt saludable per 3. la salut po
lítica de la nostra Comunitat, per a la wlstra política 
democratica que, periodicamcnt, anualment, el Govern 
i el Parlament realitzassin un exercici d'analisi de COl1-

junt deIs problemes de la Comunitat, de visió general 
d'aquests problemes i de les possibles mesures, o cri
teris deis diferents Grups Parlamentaris, per donar-los 
la millor solució. Crec que seria un debat molt útil per 
avaluar la sintonia o discordanc;:a entre el Parlament i 
el Govern sobre e1s problemes generals. 

En aquest sentit, h em anualment soHicitat, este
rilment del Govern debats de política general o debats 
secta riaIs d'ambit general. Així. l'any 83, éll m es de 
desembrc van soHicilar un debat sobre política de 
trallsFerencies i a;Jli cació el el Fons de Compellsació 111-
terterrilorial, debat que, a una pregunta posterior, deia 
el Cooscller Sr. Soler que no es prcocupc!ssin, que se 
celebraria, i com deia molt bé el Sr. Alfonso, quan el 
C011<;eller diu que no ens preocupem, és realment 
preocupant, perque no hem sabut res més. L'any 84, 
t8mbé el 10 de setembre, "am demanar un debato una 
cOOlunicació del Govern per fer un debat sobre política 
general, tampoc no hem tingut resposta positiva. per 
tant, está ia COllC!:,lJt i comprovat el dcsinleres elel Go
vern elav:mt aquests tipus de peticions fetes p er la 
via que hauríem de considerar la més nmmal, donada 
la redacció actual del Reglament. 
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Com que el Reglament no u, el Reglament definitiu 
del Parlarnent, que pensavem que en aquestes altures 
estaria ja amplíssimament redactat i apro\-at, pero que 
ja, no és que hi duguem meso s, és que ja hi duim anys, 
un any i mig, ara prest farem els dos anys, de redac
ció deis treballs en Ponencia, per raons que no acaben 
de ser cIares, aquesta lentitud, no imputable, en abso
lut, al Grup Socialista, més bé, crec que imputable a 
persones que creuen que així serveixen millor als inte
ressos del Govern o que així eviten la possibilitat d'una 
reelecció de la Mesa Provisional i la seva substitució 
en Wla Mesa definitiva del Parlament, davant d'aques
ta süuació, no hem tingut més remei que agafar el cami 
més expeditiu, el camí més directe per poder fer pos
sible aquest debat. 1 el camí més directe i més expe
ditiu és no demanar-ho al Govern, a través de dema
nar-li una comunicació, sinó demanar al PIe del Parla
ment, que sigui el propi PIe qui acordi celebrar aquest 
debat de política general. 

Aquest debat, com deia anteriormcnt, tindria per 
objecte, tindra per objecte, si s'aprova la Proposició 
Socialista confrontar els programes del Govem amb la 
voluntat del Parlament, comprovar el grau de compli
ment de compromissos i promeses i contrastar-los amb 
la realitat dcls fets, jutjar si hi ha deficiencies en la 
gestió del Govenl, o si hi ha camps cl'activitat que 
s'han tocat poc, veure prioritats legislatives, etc. Per 
tant, i com que crec que estic tractant un tema que a 
aquestes altures ja, potser fa un mes sí, peró ara ja 
no és tan polemic, i que hi pot haver un ampli acord 
sobre el seu contingut, el que la Proposició Socialista 
demana és celebrar, próximament, un debat de política 
general, fer-ho segons la fórmula habitual que ho fan 
les Comunitats Autóllomes que el celebren anualment, 
i que són Catalunya, País Basc, Madrid, etc., Comuni
tats importants, de primera Hnía, i que aquest debat 
acabi amb la presentació i votació, després del seu de
bat, de proposicions deis diferents Grups Parlamenta
ris per impulsar, per controlar el Govern. 

Res més. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Com he dit abans, hi ha tres esmenes vives, s'anÍ

ran examinant, cada una d'aquestes esmenes, i des
prés de les inteI'vencions deis seus defensors, tendra 
la paraula el Gmp Socialista per acceptar-les o per re- ' 
butjar-les. 

Per defensar la primera esmena, té la paraula el 
Sr. DamUt Pons i Pons, del Grup Esquerra Nacionalis
ta-PSM. 

Disposa d'un temps de deu minuts. 
No, els Gmps que hagin presentat esmenes, ja no 

fixen la posició. 

EL SR. PONS PONS (Damia): 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. 
E squerra Nacionalista es felicita que el Gmp So

cialista hagi presentat aquesta Proposició no de Uei, 
ates que entenem, i ho hem manifestat reiterad es ve
gades en aquesta Cambra, que és necessari donar al 
Parlament lota la l-dlevz\ilcia que J'iEstatut li atorga. 
Moltcs vegacles hem insistit que un deIs defectes del 
funcionament polític d'aquesta Comunitat Autonoma és 
un govcrn que té, i la parauJa no és nova, una certa 
aHergia parlamentaria. El Parlament no només hi és 
per controlar, en un sentit fiscalitzador i, per tant, si-

, 

tuar un govern a la dcfenSiiva, sinó que té una funció 
molt més amplia i molt més seriosa. Entenem que, des
prés de més de dos anys de funcionament' d'una cosa 
que els NacionaIisÚ~s espeÍ'avem amb moltíssim d'in~ 
teres, que era gairebé la nostra raó d'existir, que era 
ia Constitució d'un sistema d'autogovern 3mb un Exe-' 
cutiu i un Parlament, després de ja un rodatge, rela
tivament llarg, era hora de presentar un cert balan!; 
en aquesta Cambra. Creim que la intenció, no suficient
ment tal vegada explicada del Grup Socialista en aques
ta Proposició no de Llei, és of'erir la possibilitat d'un 
debat en profunditat de les expectative5 despertades, 
deis programes anunciats i de les realitzacions fe tes i 
de les realitzacions previstes que no s'hagin pogut dur 
a terme. En conseqüencia, creim que aquest debat és 
un element enriquidor de la nos ira vida política, és 
una manera de dinamitzar el Parlament i és una mane
ra d'oferir una visió global i crítica, de com estan les 
coses en aquestes Illes Balears, més de dos anys des
prés d'exercici de l'autogovenl dins el marc de la COl1S
titució i de l'Estatut. Perque, entén Esquerra Naciona
lista que l'Autonomia no és simplement un simple joc 
polític, sinó que és sobretot i per damunt ele tot, una 
afany de servei als ciutadans de les riles Balears ¡una 
gestió des d'optiques polítiques diferents. lógicament, 
pero que aspira al millorament de la nostra vida collec
tiva, de la vida deIs pobles de les Illes Balears. 

S'ha aconseguit aquest objectiu? Com podem fer 
un balan~ global damunt aquest objectiu? Viuen mi
llor els nostres ciutadans? Hem complert amb ells? 
Com hem de contestar a aixó? L'tmica manera és plall
tejar en aquesta Cambra un debat ampli, un debat en 
profunditat de tota la qüestió, de la qüestió global, no 
d'aspecteQ puntuals que hem debatut aquí mil i una 
vegades a través de Proposicions no de Uei i a través 
d'IllterpeHacions i altres formes parlamentaries, sinó 
la globalitat, la vida col'lectiva deIs nostres pobles esta 
millor, ha · estat incrementada positivament, després 
el'aquesta gestió de Govern? O no ho hem aconseguit? 
1 dins aquest debat no només hi ha d'intervenir el Go
vern, perque d'aquesta situació en som, des d'angles 
diferents, responsables tots. Si qui governa no ha go
vernat suficientment bé, o ha governat bé, perque aquí 
no es predetermina res, si els que havien d'exercir una 
oposició, des d'óptiques polítiques distintes, des d'un 
nacionalisme d'esquerres o des d'un socialisme o des 
d'un anunciát regionalisme, han compler~ amb el seu 
paper? Aquest és el sentit de debat. 

1 jo voldria lecordar, una vegada més, él aquest 
Govern, que no ha d'esperar que sigui l'oposÍció que 
li plantegi iniciatives parlamentaries, aixo, un govern 
amb sensibilitat política hauria estat una iniciativa del 
mateix govern, i aquí és el primer clement de crítica. 
En segon lloc, entenel11 que és una iniciativa moIt po
si tiva i esperal11 que el elía ele del11a sigui al Reglament, 
esperam que dcfinitiu ,Í rapidament aprovat d'aquesta 
Cambra, fer debars gcnerals sobre la 110stra ,'iéh polí
tica, perque, com han dit també 1antes vegades , hem 
de procurar aprelldre J els que, en materia d'autono
mia, ens van molts d'anys rer endavant. Aques t ele
ment ele plantejar debats eI'una manera periódica so
bre l'estat, c!iguem-li, ele la Comunitat, de la Regió, o 
de la Nacionalitat, tant se fa, esta en els Reglaments 
de les Comunitats més avancades. Catalunva té inelos 
en el seu Reglamcnt el dese~volupament puntuZll d'a
quests tipus de elebats i consulant cls Diaris ele Sessions 
del Parlament de Catalunya podem vcure com Zl Cata-
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lunya es du endavant un seguirnent puntual i crític, i 
una ret'lexió en profunditat, des d'un govern que jus
tifica per que ha govemat així i per que no ha pogut 
governar d'altra manera perque esta sotmes a un pro
grama propi, pero també a unes circumstancies histo
riques, i com Wla oposició li va marcant tota una se
rie de pautes, i moltes vegades, i aixó s'ha de recordar, 
és un govern el que surt refo~at d'un debat, perque 
el plantejarnent erroni de la relació Govem-Parlarnent, 
és que el Govern ha vengut massa vegaJes aquí com 
a un perdedor polític, no ha vengut a donar compte 
a la Cambra de manera amplia, de manera segura, hem 
viscut una certa labor, diríem, o uns certs planteja
ments de complex d'inferioritat parlamentaria. 1 aixo, 
recordant que el Govern neix d'aquest Parlament, que 
aquest Parlament, de manera majoritaria, mai no li ha 
retirat la confianc;:a, és una actitud, francament, difícil
m ent, presentable. 

Jo voldria que, per tant, dins aquest debat, tots 
aquests elements es plantcjassin, es desenvolupassin en 
profunditat, i anuncú, p~r tant, el nostre vot afirmD.tiu 
a ia iniciativa del Grup Socialista. 

Hem presentat una esmena, que es demoras alguns 
dies, perqlle entenem que un debat d'aquest abast és 
difícil que es pugui ter amb la seriositat que la qüestió 
demana, d'una manera tan immec\iata com és d'aquÍ a 
finals de m es, pcrque tenim aItres Comi"sions, tenim 
altres plenaris, tenim <:lItres materies, i aquest debat 
requereix un tractament mnnográfic i amb espai i pro
funditat. Per aixo hem proposat la demora fins als dies 
10 i 13 de desembre. 1 per gue d'aquesls tres clies? 
Perque enter.em, i havíem presentat una élltra esmena, 
que després hem retirat, esperant que sigui assumida 
com a norma de treball i com a norma de desenvolu
]Jament del deba~, que hi ha d'haver, en primer. 11oe, 
una explicació global, llarga, sistematica del PresIdent 
del Govern que ens doni la visió de la persona que té 
la responsabiJitat de l'Executiu de les IJIcs Balears, i 
com valora la situació després de més de dos anys de 
gestió. Al dia següent, segon la nostra Droposta, que 
havíem retirat es ulantejal'ia la visió crítica deIs altres 
Grups Polítics: un~ que des del primer dia hzn estat a 
l'oposició, i altres que li han donat un suport, com 
ja sabem, fllletuant; i, finalment, COl11 preveuen altres 
Realaments i com clemana la Proposició no de Llei del 
G~p Socialista, que aquest debat, aquest amplíssim 
deba! acabi amb la possibilitat de prese ntació de pro
postes, no per pan de I'oposició, com algún ha pensat, 
perque les pro[lostes tant poden néixer del Grup que 
dóna SUDort al Go\'C:rn, elel Grup que el suporta ocasio
nalment: o deis Grups que eles elel primer dia han estat 
a l'oposició. Entenem que aquest debat és un element 
importantíssim pe, a la nóstra vida polít:ca, que sera 
positiu i, en conseqüencia, esperam que obtengui la pro
post::! del Crup Socialista el suport un~nime de la 
Cambra. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Mol tes gr¿¡cies, Sr. Damii Pans. 
Per defensar les esmencs del Gnlp Popular, té la 

paraula el Sr. Godino Busquels. 
Per fa\'or, Sr. Diputat, dcfensara les O.ues esmenes 

a la vegada o una darrera l'al1 ra? 
Les elues Val. 
Disposa d'un temps de dcu minuts. 

EL SR. GODINO BUSQUETS: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Ens satisfa 

enormement que el Grup Parlamentari Socialista, a 
la fi, hagi trobat la via adequada perque es debati 
l'orientaCló política general del GDvern de la Comuni
tat Autónoma. 1 estam conven~uts que es desenrotllara 
amb la protunditat i seriositat que el tema requereix. 
Després de quasi tres anys d'autogovern, es feia neces
sari, per als habitants d'aquestes Illes, que els Grups 
Parlamentaris duguéssim a terme una anaJisi exhausti
va de la filosofia que inspira, i esperem que inspirara, 
la política del nostre Govern, així com també desitjam 
poder constrastar-Ia amb altres concepcions polítiques, 
perque el poble coneguí, pel' una part, l'estat actual de 
la nostra autonomia, i per l'altra, pugu!. avaluar ob
jectivament quina és la solució, més adequada i el'ica¡;: 
als problemes que tenim plantejats. Realment pot ser 
un debat clarificador, si som eapa¡;:os de posar per da
munt d'aspiracions subjectives o de partil, els interes
sos ins1itucionals i coHectius, i, cndemés, si sabem 
transmetre a l'opinió que som aquí, no només per 
seure'ns a poltrones o sortir en els mitjans de cornu
nicació, sinó perque l'autoresponsabilitat de legislar i 
gestionar adequadament la cosa pública és la finalitat 
primordial de la nostra tasca. 

Creim que des el'aquesta tribuna treurem él Hum 
les qüestions essencials que afecten la nostra Comuni
tat Autonoma, i els Partits Polítics, representals en 
aquesta Cambra, apOl'tarem les torxes que faein falta 
per iHuminar, convenientment el camÍ que, pas a pas, 
tenim l'obligació de recórrer, encara que sigui perque 
un poble no pt;rcli l'esperanc,:a en un projecte comú ina
cabat i la fe en una classe política que va adquirir el 
compromís de dur-lo a terme. Per tot aixo exposat, i 
a l'hora de concretar la Proposieió no ele Llei, el Grup 
Parlamentari Popular ha presentat dues esmencs, la 
primera fixa els dies en que ha de tenir !loc el dcbat, 
ja que les expectatives creades per aquest esdeveni
ment parlamentari ens compromet estar a l'altaria de 
les circumst~mcies, i s'l1a de donar, creim nosaltres, un 
tcmps prudencial, tant al Govern com a1s Grups Par
Iamentaris, que consideram l'indicat el contemplat a 
l'esmena. 1 la segona, ates que el Reglament Provisio
nal del Parlamcnt no recolleix, específicament, el de
senvolupament i ordenament del debat, l'indicat per a 
nosaltres seria gue fos el President de la Cambra, 
d'acord amb la Mesa i la Junta de Port2.veus, qui ho 
fixas. Per tant, demanaríem al Grup Parl<:lmentari So
cialista, que acceptas les dues esmenes que hcm pre
senta t. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gr~cics, Sr. Diputo. t. 
Per acceptar o rebutjar les csmenes, té la paraula 

el Portaveu del Gnlp Socialista, el Sr. Joan Francese 
Tri"v i Llopis. 

Disposa, Sr. Triay, d'un temps de dell minuts. 

EL SR. TRIA Y LlOPIS: 

Moltes gracies. No será necessari tant de temps. 
En primer ]]oc, vull dir que el gue día 17 d'octubre 
era possíble, que era dins l'actual període ordinari ele 
sessions celebrar aguest debat, certament en aquests 
moments oo' 
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EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Triay, Sr. Triay. És de ben nascuts reconeixer 

les equivocacions. He tengut una equivocació en el pro
cediment, perque no ... perdoni. Estava actuant en el 
seu perfecte dret, llavors fixara voste la seva posició. 
Moltes gracies. 

Per acceptar o rebutjar les esmenes. 

EL SR. TRIAY LLOPIS: 
Sí. Per tant, mol tes gracies, Sr. President. En re

lació a les esmenes, i el ... 

EL SR. PRESIDENT: 
Si. 

EL SR. ALBERTí PICORNELL: 
Senzillament, l'article 156 del Reglament, que diu: 

«La Proposició no de LIei sera objecte d~ debat, en el 
quaI podra intervenir, després del Grup Parlamentari 
autor d'aquesta, un representant de cadascun deIs 
Grups Parlamentaris que hagin presentat esmenes, i a 
continuació, d'aquells que no ho hagín fei». 

Mol tes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Presentar o rebutjar l'esmena, i llavors, a continua

ció del Grup ... 
Li correspon a voste. 

EL SR. TRIA Y LLOPIS: 
Vaja, per la meya parto 

EL SR. ALBERTí PICORNELL: 
Perdoni, segons el meu concepte, aixo és en cas 

d'una Moció, a cap Proposició no de LIei, el grup pro
ponent no ha d'acceptar res, ho ha d'acceptar la Cam
bra. És a dir, continuaré, diu: «oO' un representant de 
cadascun deIs Grups Parlamentaris que hagin presen
tat esmenes i a continuacíó d'aquells que no ho hagin 
feto Una vega da concloses aquestes íntervencíons, la 
proposició, amb les esmenes acceptades pel proposant 
-llavors vénen acceptades pel proposant- sera sotme
sa a votació». 

EL SR. PRESIDENT: 
Ens permet ... 

EL SR. ALBERTí PICORNELL: 
Ja s'ha fet, com sempre, la decisió de la Presiden-

cia. 
Moltes gracies. 

EL SR. PR>ESIDENT: 
Mol tes gracies. Aquesta Presidencia, pcr no fer un 

criteri personalista, demana un mínut a la Cambra 
per consultar amb la Mesa. 

(Pausa). 
Escoltada la Mesa de la Cambra, té la paraula el 

Sr. Triay, i clcsp¡-¿S la tendra el Sr. Albcrtí, en relació 
a la Proposició no de Llei, amb les esmcnes accepta
des o no acceptades. 

EL SR. TRIAY LLOPIS: 
Gracics, Sr. President. Tornaré a comcn~ar. Bé, en 

relació a les esmenes del Grup Esquerra Nacionalista 
i en rclació, també, a la primera esmena del Grup Po
pular, en reJació a lll1 canvi de la data de cclebració 

d'aquest debat, el primer que hem de reconelxer és 
que día 17 d'octubre era possible fer-ho dins el peno
de de sessions, com es plantejava a la Proposició, ac
tualment, en aquest moment, seria precipitat fer aquest 
debat dins l'actual període de sessions i, endemés, in
terferiria, certament, tota la feina parlamentaria que 
hi ha pendent i que és logic poder resoldre aban s que 
el període ordinari acabi, per tant, en aquest sentit, 
nosaltres estam d'acord a canviar el punt primer, i ac. 
ceptar l'esmena del Grup d'Esquerra Nacionalista, en 
el sentit que se celebri entre dia 10 i día 13 del prO
xim mes de desembre. Creim que aquestes dates, per
meten, per una part, no interferir, com deia, el que 
esta ja iniciat, i, per l'altra, no demorar innecessaria
ment la celebració d'aquest debato 

En relació al segon apartat, creim que l'esmena 
del Grup Popular, realment, és una disposicíó regla
mentaria, de caracter general, que sempre regeix, tant 
si consta com si no consta a la Proposició, i que té, 
per tant, un caracter supletori damunt qualsevol nor
ma reglamentaria o damunt qualsevol execució d'acord 
del Parlament que tengui un caracter també reglamen
tari i supletorio En aquest sentit, amb el que no estam 
d'acord és a substituir la nostra proposta per aques
ta, perque signiticaria, com a mínim, d'una manera for
mal, renunciar un aspecte fonamental que té la propo
sició socialista, que són les paraules que el debat fina
litzara amb la votació de propostes de resolució que 
presentin els GIUpS Parlamentaris, cosa que no queda
ria escrita si s'acceptas la substitució del Grup Popu
lar. Nosaltres, al que sí estaríem disposats, si el Grup 
que ha proposa i la Mesa i el President del Parlament 
troba que és reglamentari, és a una transacció que su
posi que l'esmena no sigui de substitució, sinó d'addi
ció a la nostra proposta, i en aquest sentit, nosaltres 
l'acceptaríem, ·í si no, mantendríem el text tal com 
l'hem presentat. 

Moltes gracies. 

EL SR. GODINO BUSQUETS: 
... tat de la Proposició no de Llei; presentada pel 

Grup Parlamenlari Socialista. 
,El Grup Parlamentari Popular no té cap isconve

nient a acceptar la propusta que ha fet el represen
tant del Grup Parlamentari Socialista, en tant es con
vertesqui en una esmena d'addició en el segon para
graf de la seva Proposició no de LIei. 

EL SR. PRESIDENT: 
El padlgraf darrer de l'article 119 diu que es po

dran admetre esmenes de transacció, entre les ja pre
sentades, quan cap Grup Parlamentarí no s'hi oposi. 
1 deman a la Cambra, hi ha cap Grup Parlamentari 
que s'oposi que l'esmena 2a del Gmp Popular vagi 
com a ac1dicin en el paragraf :2 ele la proposició del 
Gmp Socialista) No. 

Aleshores, <accepta aquesta csmena de transacció. 
De tal manera que la Proposició no de LIei queda en 
el sentit que d Grup Socialista ha acceptat l'esmena 
presentada pel Grup Esquerra Nacionalista, quant que 
el debat se celebraria entre els elies 10 i 13, i que el 
Grup Socialista hit acceptat com a esmena de transac
ció afcgir en el seu apartat 2 l'csmena número 2 del 
Grup Popular. 

Així les coses, té la paraula, pel Grup Regionalis
ta, el Sr. Jeroni AlbertÍ. 

Disposa, Sr. Albertí, d'un temps de dcu minuts. 
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EL SR. ALBERT! ,PICORNELL: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Jo pens que 

estam, avui, . en una. demostraeió més que el nostrePar
lament va adquirint una madures a que crec que, al 
llarg del caminar, és quan realment podem anar millo
rant i essent, com he dit, més madurs. Que avui ten
guem, aquÍ, per manca de recursos reglamentarís, 
aquesta Proposieió no de Llei del Grup Socialista, crec 
que és important i cree que, ja he dit que quasi quasi 
no importava que vengués, perque tothom esta dispo
sat a donar suport, i com tots sabem en aquesta Cam
bra, quan tots els Grups estan d'acord, els nostres vots 
no fan falta, pero cree que l'important és que anem 
donant protagonisme al Parlament, perque és alla on 
toca, realment, debatre e1s temes d'aquesta Comw1Ítat 
Autonoma. Perque el dcbat és permanent, tots veim, 
pels mitjans de comunicació social, declaracions que 
es fan, contraposicions que es fan, jo cree que moltes 
vegades confonen els desitjos d'uns i deIs altres amb 
les realitats, que, en definitiva hi ha, sempre creant un 
cert dubte de si realment el que es fa és bo, és dar 
que si ho diuen uns és bo, i si ho diuen els altres, no 
ho és, i que aquÍ, en el Parlament, amb el concurs de 
tols els Grups Parlamentaris podem arribar, amb una 
política constructiva, a conclusions que siguin real
ment positives per l'esdevenir de la nostra Comunitat 
Autonoma. Perque aquí, en el Parlament, després de 
l'exposició que pareix que avan<;:ava el Portaveu d'Es
querra Nacionalista-PSM, que hi haura una exposició 
del President, es podran, després, contrastar opinions, 
i possiblement ja es treguin conclusions aclaridores 
de com estam, d'on venÍln i on volem anar. 1 pens que, 
en aquest moment, després de l'anomenada crisi, que 
per a uns s'ha tancada i per als altres no, crec que és 
realment oportú. 

És un canvi de situació, que jo cree que marca 
una etapa distinta de la que hi ha hagut fins avui, i 
que, a partir d'avui, es faran les coses, i és bo que 
tots sapiguem els programes que hi pugui haver, els 
projectes que hi pugui haver, tant a nivell legislatiu 
com a nivell de programa de Govern el'aquÍ a l'any 87. 
Perque, si ens atenem al que publiquen els mitjans de 
comunicació, per declaracions i actituds, sembla que 
esta costant a certa gent acceptar que aixo ha canviat, 
i jo pens que sí, que ha cal1viat, i com que ha canviat, 
el que hem de fer és que aquest canvi sigui positiu, 
tant per a la Comunitat Autonoma, com péX al Govern, 
com per al Parlamento 1 no és bo, tampoc, com es veu, 
fins i tot, a certs mitjélns de comuni.cació. ja fer .iudi
cis d'il1tencions ele per que els Grups que presenten el 
que presenten, ha presenten, cercant uns finals que jo 
crec que no estan dins el cap de ningú, sinó que real
ment hi ha un interes coHectiu de debatre en profun
ditat quina és la situaeió actual de la nostra Comuni
tat Autonoma, que és el que hauríem de fel- lots, per
que aixo anas millor, perque no hi ha dubte que tam
bé hi, cap, en aquest dcbat, amb una ,~inceritat que tots 
els Grups Polítics, representats en aquesta Cambra, 
hem d'assumir, hi cap també la propi:t autocrítica, 
sempre ens agrada donar la culpa als aItres del que 
passa, segurament també hi ha par! d'autoculpa, que 
tenim tots, que tal vegada, en un debat c.'aquesta ca
tegoria arribarem a aclarir coses que, realment, poden 
ser allic;:onaclores i fins i tot posi tives per al que ha
gim de fer cara al futuro 

Per al nostre Grup, per ventura, també és una 
oportunitat que agrai'm, perque, tal vegada, en la in-

tervenció d'aquest debat de la Comunitat, aconsegui
rem que se'ns entengui el que feim, perque si no és 
aixi, difíeilment som capa~os, no d'explicar-ho, sinó 
que la gent ho entengui. Jo cree, per tant, que accep
tat pel Grup Socialista, tant les dates on l-ealment ten
dra lloc el debat parlamentari, acceptat per tothom i 
consensuada aquesta Proposició no de LIei, que en rea
litat ens avan<;:a un poc més cap a una situació, on 
realment faci possible que la coincidencia o discrepan
cia deIs Grups Polítics sigui dins la Cambra, que és 
alla on ha de ser, i que, en definitiva, aixó sera, jo es
tic segur que sera un punt de trobada de elistintes opi
nions, de distintes maneres de pensar, de distints cri
teris de com hauríem de dur les coses, logicament de
rivades deIs distints programes que els Grups Polítícs, 
representats aquí, tenim, pero que al llarg d'aquest 
debat, i al final, haurem contriblÜt a estabilitzar més 
aquesta Comwlitat Autonoma i haurem contribUit que 
realment per la via de l'adariment, per la via de la 
partieipació dins el Parlament, que és alla on ha de 
ser, aconseguirem dues coses: revaloritzar el paper del 
Parlament, tenir oportunitat d'exposar criteris i, en de
finitiva, com més clares estiguin les coses, més segurs 
estarem que tots farem. el possible perque les coses 
vagin milIor. 

En aquest sentit, el nostre Grup, a pesar que, com 
he dit, vist l'assentiment de la resta deIs Grups Polí
tics, no faci falta, també votarem afirmativament aques
ta Proposició no de Llei. 

Mol tes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Albertí. 
Secretaria, vol procedir a la lectura del text defi

nitiu que sotmetrem a votació? 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
«L'absencia en el Reglament Provisional del Parla

ment de les Illes Balears de mecanismes que garantei
xin la celebra ció periodica de debats sobre la política 
general del Govern, com és normal a moltes Comuni
tats Autonomes, la necessitat de coneixer i debatre les 
directrius de l'acció del Govern, tant en la vessant exe
cutiva, com legislativa, així com la conveniencia que el 
Parlament expressi la seva voluntat en aspectes de po
.lítica general i de prioritats legislatives, impulsant l'op
ció del Govern, motiven la presentació, pel Grup Par
lamentari Socialista, ele la següent Proposició no de 
Llei: 

DeIs die s 10 al 13 del pr6xim desembre, habilitant 
a tal efecte les sessions extraordinaries pertinents, el 
Parlament celebrara lill debat sobre l'oritntació de la 
política general del Govern de la Comunitat Autonoma. 
Aquest debat es desenrotllara segons la practica habi
tual deIs Parlaments o Assemblees de les Comunitats 
Autonomes que anualment el celebren, i finalitzara 
amb el debat i votació ele les propostes de resolució 
que prcscntin els Grup~ Parlamcntm·is. El desenvolupa
ment i ordenament del debat s'ha de fix~r, amb ante
lació pel President de la Cambra, d'acord amb la Mesa 
i havent o'it la Junta de Portaveus», 

EL SR. PRESIDENT: 
Mol tes gracies, Sra. Secretaria. 
r, per tZ\l1t, deman jo a la Cambra, les Sres. i Srs. 

Diputats que votín a fZlvor el'aquesta Proposició no ele 
LIei, es volen posar drets, per favor? 

Queda aprovada per unanimitat. 
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III.~2) 

Passam, per últim, al debat de la Proposici6 no 
de Dei, que va tenir entrada en el Registre General 
amb el número 9.'54, presentada pel Grup Parlamenta
ri Socialista, relativa a la creació d'un servei per al 
trasllat de ferits i malalts greus i urgents. 

Secretaria, vol procedir a la lectura de la Proposi
ció no de Llei, per favor? 

LA SRA. ENSENAT ENSEÑAT: 
«La discontinultat territorial de la nostra Comuni

tat Autónoma, aiXÍ com les marcades diferencies de
mogratiques, entre les illes que la conformen, fan que 
es concentrin a Palma de Mallorca determinats serveis 
clínics i assistencials que pel seu alt cost és difícil que 
a curt i rnig termini puguin ser creats, també, a les 
111es Menors, els ciutadans de les quals, difícilment i 
amb greus costs poden accedir a ells. 

Com que són molt nombrosos els casos en que fe
rits í malalts greus i urgents necessiten ser traslladats 
per poder ser atesos, i essent un greu perjudici haver 
de recórrer a mitjans de transport rapid i privat, pels 
seus alts costs, el Grup Parlamentari Socialista presen
ta la següent Proposició no de Llei: 

l.-Que pel Govern de la Comunitat Autónoma es 
dugui a terme, amb la major brevetat possible, un es
tudí sobre la creació d'un servei públic per al trasllat 
de malalts i ferits greus i urgents entre les Illes i en
tre aquestes i la península. 

2.-Que l'esmentat estudi sigui tras11adat pel seu 
coneixement a aquest Parlament, així com als Conse11s 
1nsulars_ 

3.-Que una vegada acabat l'esmentat estudi, es 
procedesqui a la creació del servei a la majar brevetat 
possible". 

EL SR. PRES1DENT: 
Moltes gracies, Sra. Secretaria. 
No s'ha presentat cap esmena, sis hores abans, se

gons acredita el Cap de Serveis Administratius, per 
tant, es tracta d'una Proposició no de Llei, sense es
menes. 

Per defensar aquesta Proposició no el.e Llei, té la 
paraula el Sr. Gómez Sabrido. 

EL SR. GOMEZ SABRIDO: 
Gracias, Sr. Presidente. Sres. Diputados. La nece

sidad de comunicación humana, por razones familiares 
o de otras múltiples causas, es un hecho que ha hecho, 
en gran parte, que los seres humanos hayan procura
do, por unos medios o por otros, establecer estas co
municaciones, cuando nos han separado ríos, hemos 
hecho puentes, cuando nos separan distancias, hacemos 
caminos, abrimos túneles, si es necesario. en las mon
tañas, y hemos comunicado por mar, a través de los 
barcos. Hoy día, el transporte aéreo ha venido a faci
litar y a hacerse popular en este sentido. y a facilitar 
y agilizar y CiTar gran comodidad en las comunicacio
nes de todo tipo. 

Por otro lado, si hay una urgencia que se puede 
considerar importante, elonde un transporte aéreo esté 
justificado, es fundamentalmente una urgencia ele tipo 
médico, esto es, todas las urgencias que surgen en los 
estados de enfermedad grave y aguda, en los estados 
de heridos graves y que necesitan una asistencia inme
diata, de la cual puede depender en gran parle su vida, 

su integridad física o su situación psíquica posterior, 
en caso de traumatismo craneal. 

En nuestras islas, Palma ocupa naturalmente la 
cabeza de todo el Archipiélago Balear y, por tanto, de 
una forma lógica y natural, como ocurre en cualquier 
parte, los centros hospitalarios principales y mejor do
tados están instalados en Palma capital. TambIén en 
las islas menores existen hospitales dotados de medios 
suficientes para la atención normal y ordinaria en es
tas islas menores, lo que ocurre es que no sería en 
ningún caso rentable ni razonable tener equipos de di
ferentes especialidades, por ejemplo, neurocirugía, cui
dados intensivos pediátricos o neo-natales, de cirugía 
cardíaca, en que trabajarían excepcionalmente, traba
jarían pocas veces al año, se aburrirían, en una pala
bra, perderían hasta la habilidad, y, por otro lado, eco
nómicamente no sería nunca rentable. Por lo tanto, 
es normal que estén estos centros y estos medios ins
talados en Palma, incluso en Palma hay servicios, que 
se necesitan muchas veces, como atención a grandes 
quemados, neurocirugía, que no se dispone completa
mente y hay que evacuar a otras ciudades del conti
nente, como pueden ser Valencia o Barcelona. 

Los medios y personal y aparataje, pues, ocurre lo 
que estábamos diciendo, no compensaría en ningún 
punto. 

Actualmente, existen unos medios de transporte 
para solucionar y paliar estos problemas que son, en 
principio, el SAR, el Servicio Aéreo de Rescate, que no 
es un servicio adaptado, naturalmente, al transPQrte de 
enfermos, ni de heridos, porque tiene muchas deficien
cias en este aspecto, no es un transporte limpio, en el 
sentido médico de la palabra, el vuelo no va presuavi
zado al avión, tiene grandes vibraciones, tanto que a 
veces, en el transporte, ha sido imposible aplicar cier
tas medicaciones a enfermos o pacientes que traslada
ban, que necesitaban esas medicaciones durante el ca
mino, porque realmente la vibración es intensa, no va 
presuavizado, como digo, el clima dentro es incómodo, 
los ruidos también y, por otro lado, es un servicio que 
no es propiamente un servicio médico, hay que pedirlo 
a la autoridad gubernativa, abriendo un puente a tra
vés de Gobernadores, Delegados del Gobierno, con so
licitud a Madrid y autorización, y un inconveniente 
también im.portante, es que no transporta nunca en
fermos infecto-contagiosos, a lo cual se niega absolu
tamente. Por otro lado, no es nada barato. un transpor
te entre una isla menor y Barcelona, por ejemplo en
tre Mahón-Barcelona, puede llegar a costar 300.000 
Pts., lo cual es una cantidad bastante elevada. 

En los vuelos regulares se trasladan también en
fermos, que vienen ocupando una camilla, con lo cual 
se cogen cuatro asientos, más los acompañantes, más 
médico y enfermera, si es necesario, van mezclados 
con el resto de las personas que vuelan en el vuclo re
gular y en unas condiciones que tampoco son razona
hles, por OITél parte, también exigen, las Compañías Aé
reas, que un médico, el que envía el enfermo, firme 
que aquelb cnfermeebcl no es infccto .. contagiosa, que 
no hay peligro para los pasajeros, que no pueden pa
sarle peligros durante el vuelo al propio paciente, al 
propio enfermo, y qUe si hubiera peligros o inconve
nientes para los pasajeros o para el propio enfermo, 
el responsable sería el médico que lo firma, lo cual 
hace que muchos médicos, claro, se resistan a poner 
su firma en semejante documento. Luego existen unos 
vuelos, ele una compafib privada, que realizan vuelos 
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con un aVlOn acondicionado debidamente, y este avión 
sí, acondicionado como un avión ambulancia, pero no 
es un servicio público, evidentemente, es un servicio 
privado, qu tiene u n afán de lucro justificado y ra· 
zonable, y que, por olra parle, ha habido períodos y 
tiempo, desde que sto funciona, en que 11 ha si.clo 
utilizable, no ha s ido opera tivo p orque e l a vión estaba 
en reparaciones o por otros motivos, de revisiones que 
ocurren, y que han ocurrido en este avión. 

Por lo anterior, creo que, con un concepto moder
no de los servicios públicos, se impone que la Comuni
dad Autónoma asuma la creación de un servicio aéreo 
de transporte de enfermos, heridos graves, de urgen
cias, en una palabra, y que este transporte se pueda 
realizar con pequeños aviones que podrían existir uno 
o dos, emplazados en las islas menores, o bien con 
base en Palula de Mallorca, y yendo allá f¿cilmente, en 
poco más de media hora, en tres cuartos de hora pue
den situarse en esos aeropuertos, y plantearnos tam
bién, por una vez, que la isla de Formentera, por me
nor población que tenga, habría qL]e plantearse acon
dicionar algún tipo de terreno de aterrizaje, no vaya 
decir un aeropuerto, hay países donde se han adapta
do tramos de carretera rectos, con un acondiciona
miento que ha disminnido grandemente el costo, no 
es la creación de un aeropuerto, can un servicio míni
mo de personas atendiendo una radio equipada, que 
puedan turnarse y dar un <;ervicio, en caso de que se 
les llame, o a través del ayuntamiento, otros tipos de 
servicios públicos, y cortan esa carretera, aterrizan los 
aviones, se des\iían a un pequeño terreno de aparca
miento y bueno, vuelven a despegar, no serían tantos, 
tampoco, los aviones y las veces que a1errizasen en 
Formentera. 

Por todo lo anterior y porque creo, Sres, Diputa
dos, que el dinero está muy bien cuando se gasta, el 
dinero no tiene otra función, sino gastarlo, esta Comu
nidad tiene gastos, muchas veces que me parecen mu
cho menos justificados que el gasto que podría hacer 
en una función social y de una repercusión hmnana, 
como tiene, y una necesidad tan imperiosa. Vivimos 
en un archipiélago, tenemos unas ventajas por vivir 
aquí, de satisfacción de mucho tipo, pero al mismo 
tiempo tenemos unas servidumbres, servidumbres que 
creo que tenemos que asumir, y como a esas servidum
bres tenemos que asumirlas, las ventajas nos pueden 
servir para gastar estas ser'vidumbres. Pero, por otro 
lado, puede ocurrir que nos encontrásemos con la sor
presa, después de un estudio bien hecho, que este ser
vicio, dado a un coste relativamente razonable benefi
ciando a la población, surtiéndose de enfermos de la 
Seguridad Social, de enfermos de la Beneficiencia, a 
un costo justo, éi' un precio justo y no lucrativo, pudie
se, no sé, incluso gravoso o incluso hasta gratuíto, salir 
en los presupuestos de la Comunidad Autonoma. Y 
ésa sí sería una sorpresa agradahle, pero si hubiera, 
por otro lado, que pagar Ull costo, bueno, señores, pues 
hay que pagarlo, queremos vivir en unas condiciones 
y debemos modcrniza,nos, adaptarnos a ellas, y si hay 
que pagar el costo, pues se paga, no queda más re
medio, 

Por todo lo anterior, espero que sea bien acogida 
la Proposición v espero su voto favorable 

Nada más, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 
Muchas gracias, Sr, Diputado, 

Grups que vulguin intervenir? 
Pel Grup Regionalista , pel Grup Popul ar. Pel Grup 

Regionalis ta, té la paraula el Sr. Antoni Roses Jua
n eda. 

Disposa d'un temps de deu minuts. 

EL SR. ROSES JUANEDA: 
Sr. President, Sres, i Srs, Diputats. Quan varem 

llegir el text de la Proposició no de LIei del Grup So
cialista, la primera impressió era que, aImenys, els 
punts 1 i 2 es podien acceptar, ja que sempre és bo 
coneixer les necessitats que les Illes tenen, avaluar el 
seu cost i veure la viabilitat de solucions, Quan entram 
a anaIitzar el punt tercer, tira per baix tates aquestes 
prirneres impressions i ens du, inevitablement, al con
venciment que és totalment desaconseIlable dur enda
vant i acceptar aquesta Proposició no de LIei, Per su
posat, ha argumentaré, perque si no, no tendría cap 
solidesa ni cap pes. 

Bé és ver que a les rIles falta un servei d'aquest 
tipus, no és que bi faItJ, és que és impn-scinclible, és 
un deIs inconvenients de la insularitat, ja ho ha dit el 
Sr. Gómez Sabrido i, per un altre costat, analitzant i 
observant el panorama, tengucm en con::pte quc, en 
aquest moment, hi ha una companyia, privada, que esta 
funcionant a pIe rendiment, amb eficacia i que, fins 
avui, no tenim notícia de queixes o defic:encies. Jo no 
sé si el Grup Socialista, en aquesta ocasió, s'ha preci
pitat un poc, ha dut aquesta Proposició no de Llei d'una 
manera un poc lIeugera, no cree que s'hagi aturat a 
~valuar el casts i el que suposaria muntar aquesta in
fraestructura, aquest aparell, no cree que ha hagi fet. 

Les necessitats anuals de Balears en aquests tipus 
de trasIlats urgents, greus, malalts greus, urgents, etc., 
es calcula tenim tres anys d'experiencia, en 250 hores 
'qe v9l anuals, 250 hores de vol anuals, 1 aquest any 
passat s'han soHicitat 6 serveis concrets, un per part 
de l'Ajuntélment de Palma, un per part del Govern Ba
lear, i quatre per part de Menorca, Obviaré el 110m deIs 
malaIts, pemue no és el moment ni fa falta En deJ:'ini
tiva, després- hi ha peticions de l'INSALUD' i d'alguns 
particulars, practícament incxistents. Pero, sense entrar 
en el fans e!c; la güestió o en el tema ae él qui corres
pon pagar aquests serveis o qui és el soHicitant, sense 
entrar en aquest tema, el que sí afirm és que la tota
litat deis serveis, és a dü-, per cobrir lcs necessltats 
que les Illes Balears tenen en materia d'aquests tras
!Iats, anualment costa un poc !Ieugcrament per baix 
deIs 30 milions ele pessetes, amb 30 millons manco, 
queden coberts tots els serveis que les Illes necessi tin, 
entre il!cs i illes-península, 

Suposem, per un moment, que la Cornunitat Auto
noma adquireix un élp:J.relI, prenguem C0111 a exemple 
un «Turbo Comanden> que estan operant actualment 
en les companyics privades, 2 milions de düIars de cost, 
confirmat al1ir pe)" telex, 2 milions de dolars, al canvi 
de 161 Pts., SLlpOS~l 322 111ilions de pesselcs, cost ini
cial d'inversió. El Sr. Gómez Sabrielo ha mencionat; 
també la hipotetica possibilitat de dos aparells, serien 
644 milions ele pessetes d'inversió inicial. Si entram 
molt per clamunt a av~tluar els costs ele l1lanteniment 
el'aquesta in[raes~n.¡ctura, tenim que, parlem d'un apa
rell, la bipotctica aclquisició el'un aparell, així per da
munt, sen se comptar interessos, per fer via, 10 anvs 
c!'amortització, malgrat la vida sigui més !larga, pe~o 
tampoc no compt intcressos i tal, 300 milions, deu a¡ws, 
són 32 milions anl1als. Les assegurances, les assegur~n-
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ces de les companyies particulars, avions petits i tals, 
són el triple de cars que els aItres, perque tenen un 
risc, no tenen una cobertura tecnica tan sofisticada com 
la de les companyies grans, i el cost anual és del 10 % 
del preu d'adquisició de l'aparell, 32 milions més anuals. 
És un servei de 24 hores, perque si a la nit tanquen, 
no té raó d'existir, i per un servei de 24 hores, per 
sostenir un aparell necessiten tres pilots, tres co-pilots, 
tres tecnics, tres metges, tres ajudants tecnics sanita
ris, personal d'ambuHmcia, personal de llimpiesa, 3 
coordinadors i un enginyer. L'enginyer és discutible, la 
pla><;a d'enginyer, és l'única. Tirant per baix, 40 milions 
de pessetes de cost fix, des peses fixes. Després tenim 
els costs variables, manteniment, revisió, conserva ció, 
que els aparells cada 100 hores han d'anar a una re
visió, el que suposa 2 ó 3 rcvisions per any, i no duren 
2 i 3 hores. Aquestes revisions són de motors, helices, 
cascos, etc., i d'acord amb les 250 hores de vol anuals 
que les Balears necessiten, equivaldria a 38.006 Pts. 
hora/vol. Combustible, el tipus de combustible «jet 
A-l», 41 '50 Pts., hora/vol. 28.000 Pts. de combustible. 
Despeses d'aeroport, «haerling», aterratge, aerocontrol, 
etc. 40.000 Pts. hora/vol. Tenim de costs variables, 26 
milions i mig, que unit a les tres partides esmentades 
de personal, assegurances i amortització ens du a 130 
milions de pes se tes anuals, un aparell, el Sr. Gómez 
Sabrido, perdoni que reiteri, ha mencion3t la possibi
litat de dos aparells, serien 260 milions de pessetes 
anuals. 

Em diguin vos te, com p9dem donar nosaltres su
porta una inversió, a una acció que suposa 130 ó '260, 
alternativament, milions de pessetes anllals, quan en 
aquests moments les necessitats de !es rHes Balears 
queden cobertes amb una despesa de 30, no arriba a 
30, milions de pessetes anuals. 

Si bé és ver que aquesta companyia, com ha dit 
el Sr. Gómez Sabriclo, que actualment opera, dóna ser
vei a altres peticions i, a un moment donat, i pareix 
manca d'un aparell, pero és que ara n'hi ha dos ope
rant, actualment n'hi ha dos operant. Nosaltres creim 
que els serveis públics, endemés, com a agravant, en
cara, xocam frontalment quan sentim «serveis públics» 
desgraciadament no sempre són garantía de qualitat en 
el servei, sinó més bé tot el contrari, aquesta és la 
nostra opinió, per tant, creim que aixo és ficar-nos en 
un muntatge que el Govern faria un gran error en fer
ho, .ia que tenim aquests costs monstruosos davant un 
cost relativament moderat amb un servei efica~. Vull 
ac1arir a aquesta Cambra, no fos cosa que se'm mal 
interpretas, que si aquest servei no existís . el Grup Re
gionalista li donaria suport incondicional malgrat el 
cost fos el doble o el triple, per suposat. pero tenim 
una realitat, i és un servei que existeix. Mentre ens 
surti més ecol1omic i 3mb un serveí, presumiblement, 
més bo, no ho cam:icm, dcixGm que els habitanls ue 
les llles disposin d':lquests avantages, d'aquests serveis 
que cxisteixen actualment. 

Un;:¡ de les !lostres obligacio!1s, entre d'altres, és 
administrar correctament Jes despeses, inversions que 
es fan a aquesta Comunitat , el Grup Regionalista. ni 
ara 1113i, en aguests tipus de Proposicions no de LIei, 
donara suporto 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
r"foltes grv.cies, Sr. Diputat. 

El Sr. Cosme Vidal té la parauIa. 
Disposa, Sr. Diputat, d'un temps de deu minuts. 

EL SR. VIDAL JUAN: 
Gracies, Sr. President. Sres i Srs. Diputats. En 

relació a aquesta Proposició no de LIei formulada pel 
Grup Parlamentari Socialista, sobre creació d'un ser
vei de trasllat de ferits i malaIts greus i urgents, hem 
de dir que, en primer lloc, voldríem fer unes consi
deracions, bé. tal vegada, hauria d'aclariL' que els ma
lalts sempre són urgents, que és el servei urgent, no 
sé si ho he llegit bé, pero voldria fer, d'entrada, unes 
observacions i, en primer lloc, dir que coincidesc ple
nament amb l'exposició que ha fet el Portaveu del 
Grup Regionalista, en el sentit, en primer lloc, que si 
aquest servei ja, d'alguna manera, no es prestas, li hau
rÍem de donar suport, costas el que co~tas. Precisa
ment jo, a titol personal, no discutiré la necessitat ex
posada, perque jo he estat beneficiari i usuari d'aquest 
servei, ara fa precisament un any. 

En el que no estam d'acord és en la forma de plan
tejament i, per tant, no poc1em donar suport a aques
ta Proposició no de Llei, i aclarint més, amb el que, 
torn a repetir, coincidim totalment amb el Grup Re
gionalista, és que no podem, alegrament, donar suport 
a una Proposició no de Llei, malgt-at sigui una recon
manació, una cosa no vinculant pe! Govern, que supo· 
si un dispendi injustificat, com seria el que es deriva
ría de dur enclm'ant aquesta proposta. Com el Grup 
Regionalista, nosaltres deim que segons ds punts 1 i 
2, veníem a 3cceptar-Ios, pero precisament perque l'es
tudi, com intentaré demostrar, ja esta fet, pero el punt 
tercer de la creació d'aquest servici a canec del Go
vern de la Comunitat Autonoma o de la Comunitat 
Autonoma és el que no podem acceptar. 

Jo' afegiria alguna cosa més, que no ha dit el re
presentant del 'Gll.lp Regionalista, perque si no, fran
cament, no importaria intervenir, pero és que a par
tir ele 1'1 de gener, previsiblement, I'INSALUD es fara 
carrec, no només del que es refereix a la Seguretat 
Social, sinó d'acord amb la nova Llei de Sanitat, fins 
i tot, deIs casos de beneficencia, i que, per tant, 100 % 
estara aquest servici a carree de I'INSALUD. Dit aixo, 
hem de dir també, que l'evacuació de malalts i acci
denta'ts greus amb caracter urgent, en els centres hos
pitalaris, essencialment en els millors dotats que hi 
ha, naturalment, a PRIma, topen amb dificultats deri
vacles de la insularitat, fonamentalment, i per aixo, la 
Conselleria de Sanitat j Seguretat Social. segons ens 
consta, des de fa temps, ha vengut a estudiar la pos
sibilitat de cobrir aguests serveis d'urgencia per aten
dre aquesta problematica concreta. 

En primer lloc, hem de dir que existeix un auten
tic buit legal sobre la materia a nivell de Govern Cen
tral i que, en base a criteris de jurisprudencia consti
tucional. resultaria, fins i tot, problemat:ca, la legalí, 
tat ele promulgació a nivel! autonomic el'aquesta nor
mativa. 

Pcr aíxo, la Consellcria de Sanitat i Seguretat Sa
cial, ens consta, repetesc, preocupada per aguest ser
\lei des de les illes menors él Palma, sobretot, i fins i 
tot, des d'aguest territori insular a la península, en 
el seu cas, ha ve!lgut orientant els seus estudis sobre 
l'evZlcuació indicada, fonamentalment, cap al medí ele 
transport aeri, mitjanc;ant he1icopters que poguessin, 
fins i tot, col'laborar amb al tres missions d'atenció i 
assistencia urgcnt, com en casos de rescat. En aguest 

.", 
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sentit s'han analitzat els diferents mitjans que exis
'teixen ja _en aquesta Comunitat Autónoma, i que no 
-~ón aItres -que el del servei del SAR, el del vals regu
lars de les distintes companyies aeries, i els avions 
ambuHlllGia, i ha dic' amb plural, perque cm consta 
que és més d'un, pertanyents a una empresa privada. 

Endemés d'aixó, s'han contemplat -tres possibilitats 
basiques, i s'han arribat, o sigui, la utilització deIs ser
vicis del SAR, la creació d'un servei propi, com es de
mana, mitjan¡;ant l'adquisició de material i muntatge 
de tota la infraestructura necessaria i la creació d'un 
servei propi, pero en gestió mitjan<;ant el concert amb 
entitats o institucions públiques o privades que comp
tassin amb els mitjans instrumentals adequats per a 
la prestació del servei. Les conclusions han estat les 
següents: Pel que es refereix al SAR, consta a tothom, 
i ja dic jo que tenc experiencia al respecte, la dispo
sició a tots els nivclls d'absoluta voluntat de coopera
ció, peró hcm de tenir en compte que les Forces Ar
mades, en la seVil organitzaciú nacional de rescat aeri, 
sobretot, tenen obviament unes funcions militars de 
caracter prioritari i podria resultar problematica la 
cooperació cl'aquest scrvei, en alguns casos. La creació 
d'un servei propi ¿s, eviclentment, inviable, jo no re
petiré aquí les xifres, molt estudiades, que ha donat 
el representant del Grup Regionalista, només és que 
les meves xifres es referien a h elicopters en lloc de 
«Comanders», crec que és el tipus d'avió que ha pro
posat, i ens anam, de totes maneres, a unes xifres que 
superen, per dos aparells, els 400 milions de pessetes 
anuals, perque bem de tenir en compte, com ha dit 
moIt bé, que fan falta mecanics de terra, equips de 
pilots que cobresquin les 24 hores del dia, despeses 
de combustible, despeses ele permissos de vol, assegu
rances, revisions obligatories cada cert número d'ho
res, etc. Per últim, s'han recaptat informes de les di
verses i escasses empreses que, a aquest respecte, fun
cionen al nostre país, amb l'objecte de poder determi
nar la viabilitat d'aquesta tercera via de solucions pos
sibles previstes, í aquí he de dir que, contrariament al 
que es diu a la Proposició no de Llei, que diu que es
sent un greu perjudici haver de recórrer a mitjans de 
transport rapid i privat pels seus alts costs, hem de 
dir que, seB"0ns ens consta, per aquest estudi de la 
Conselleria de Sanitat, el cost no supera els 20 milions 
de pessetes anuals fixos, més un cost addicional per 
hora de vol al voltant d'unes 50 .000 Pts., amb la qual 
cosa aquestes xifres coincideixen amb les que ha ex
posades el Portaveu del Grup Regionalista. 

Pel que respecta al nostre país en geeeral, s'ha de 
res saltar, com he dit abans, que aquesta qüestió que 
es debat a la Proposició no de Llei, és una clara qües
tió compresa en el cas de l'assistencia sanitaria, que 
avui esta gestionacla i el seu canee, en més d'un 90 % 
per l'Institut Nacional de la Salut, i que molt proba
blement quan en tri en vigor la Llei General de Sani
tat, haudl d'atendre i e:xtendre la seva gestió, per tant, 
aquest organisme, en els casos que avui <,tén la bene
ficencia públ ica. 

Per tot aixó, bem de dir, també, o endemés de tot 
aixo, que l'Institut Nacional de la Salut, que el que 
concerneix a aquest organisme, mai en aquest imDor
tant apartat, com es debat avui aquí. de l'assistencia 
sanitaria, ni aquí ni a les I1les Céll1aries ni a cap Iloc 
d'Espanya, i per cert respecte de les Tlles Canaries 
hem de dir que recentment. per a les Canaries es va 
soHicitar un avió ambulancia, precisament, de Ba!cars, 

ho deim com a cosa curiosa, pero ens consta, ni a cap 
llóc d'Espánya, ni, pel qUe respecta-a l'evacuació mit
jan~ailt transport aeri; ili:tan s61s en l'evacmlció mit
jan¡;ant transport terrestre, en cap cas, repetesc; aques
tá entitat,l'INSALUD, gestora, ha realitzat el servei 
mitjan;;ant gestió directa. Fins i tot, en alguna, no vull 
dir que no s'hagin donat casos, en alguna Comunitat 
Autonoma, Andalusia, peró no és l'INSALUD, es va in
tentar aquesta gestió directa pel citat organisme, de 
l'INSALUD, naturalment, peró, una volt::! que es va 
transferir la competencia eh aquesta Comunitat Auto
noma, s'ha desistit d'aquesta gestió. 

Finalment, hem de dir que, en conclusió, que l'aten
ció necessaria, que es necessita per a aquesta qüestió, 
endemés de la quantitat de mitjans, lambé bem de 
pensar en la seva qualitat, i aixó és qüestió de pres
tar-ho a qualsevol cost, si no hem de complir, indub
tablement, detemlinats requeriments. Tot aixó, dins el 
que he exposat abans, perque, com be dit, si aquest 
servei ja no es pogués prestar, baunem de crear-lo, 
peró, en aquest cas, crec que ha d'imperar la filoso
fia que la complementarietat de l'empresa pública amb 
la privada es pot assumir, pero no la subsidiareitat. 

Pcr tot aixo, repetim, que nosaltres no donarem 
suport a aquesta Proposició no de Llei. 

Moltes gracies, Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
I passalU, ... 
Sí, per contradiccions. Cinc minuts. 

EL SR. GOMEZ SABRIDO: 
Gracias, Sr. Presidente. Contradicciones, en reali

dad, réplica. 

EL SR. PRESIDENT: 
No. no hay réplica, No, por contradicciones, o si 

no, no. 

EL SR. GOMEZ SABRIDO: 
Bien . Por contradicciones. 

EL SR. PRESIDENT: 
Concrete las contradicciones, por favor. 

EL SR. GOMEZ SABRIDO: 
Sí. Me parece que se ha dicho que el costo, el 

cual para mí es discutible, esos datos habría que con
trastarlos, precisamente, si se solicita un estudio a 
fondo en el cual podamos intervenir todos, en este es
tudio seríil la manera de contrastar estos costos, y es
tudiarlos, hay diferentes ofert¡:¡s, bay diferentes tipos 
de aviones, todo es discutible, que pueden dar la mis
ma utilidad. 

De todas maneras, no creo que pueda ser tan caro 
este servicio, como nos dicen que es, porque si fuese 
así. verdaderamente, la Compañía que hoy se ocupa es
taría regalando dinero, porque el costo parece un cos
to casi insostenible. 

Por otro lado, nosotros, lo que verdaderamente 
discutimos y mantenemos, pri.mero que se baga un 
estudio, y segundo, siempre estaremos a favor que 
una asistencia pública, sanitaria, en la cual los medios 
de transporte de estos pacientes, que forman parte de 
esa asistencia, sean fundamentalmente, medios tam
bién públicos, y como tal, así lo defenderemos. 
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Por otro lado, no tengo ningún inconveniente en 
que se hagan las votaciones de los diferentes puntos 
por separado. 

Bueno, y como era estrictamente por contradicci<r 
nes, nada más. 

EL SR. PRESIDENT: 
Muchas gracias, muchas gracias de su interven

ción. 
Por cuestión de orden. Sí. 

EL SR. VIDAL JUAN: 
Bé, a cap moment el nostre Grup no ha soHicitat 

que es fes per separat, ni ha donat a entendre que es
tas d'acord amb uns punts, sinó que ha dit que, a la 
vista només de dos punts, pero que en veure el tercer, 
ja no estavem d'acord amb cap. El mateix ha dit el 
representant del Grup Regionalista. Jo ha dic perque 
no s'hagi entes malament. 

EL SR. PRESIDENT: 
S'ha entes perfectament, m'han fet arribar l'opinió 

de vostes, també, quina ha estat la posició del Grup 
Regionalista que no poL donar suport a cap deIs pa
ragrafs i quina és la posició del Grup Popular que 
tampoc no dóna suport a cap paragraf. 

No obstant aixo, se'm demana, pel Grup Esquerra 
Nacionalista, que la votació es faci apartat per apartat. 

Per tant, ... 
El primer i el segon apartat són els que se sotme

ten a vota ció, i deman a la Cambra, le~; Sres. i Srs. 
Diputats que votin a favor, es volen posar drets, per 
favor? 

Poden seure, moltes gracies. 
Les Sres. i Srs. Diputats que votin en cOntra, es 

valen posar drets, per favor? 

ha. 

Moltes gracies, poden seure. 
Les Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi 
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Passam a la votació del darrer apartat. Les Sres. 
i Srs. Diputats que votin a favor es valen posar drets 
per favor? ' 

Moltes gracies, poden 5eure. 
Les Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es 

valen posar drets, per favor? 
Poden seure, moItes gracies. 
Les Sres. i Srs. Diputats que s'abster.en, es valen 

posar drets, per favor? 
Moltes gracies, poden seure. 
Sí, Sr. Sebastia ... 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sí, voldria Esquerra Nacionalista ... 

EL SR. PRESIDENT: 
Silenci, per favor. 

EiL SR. SERRA BUSQUETS: 
Esquerra Nacionalista voldria, molt breument, ex

plicar el seu vot. 

EL SR. PRESIDENT: 
El Reglament estableix que quan un Grup Polític 

té possibilitat d'intervenir i renuncia, no té dret a ex
plicar el seu vot, només té dret quan l'ha canviat. 

Moltes gracies i don compte del resultat de la vo
tació. 

Quan al primer apartat, primer i segon apartat, 
han votat a favor 25 Diputats, i en contra, 29. 

Quan al darrer o tercer apartat, han. votat a favor 
21 Diputats, en contra, 29, i 4 abstencions. 

Aquesta Presidencia anuncia a vosses merces que 
els proxims Plens tendran lloc dia 28 i dia 29, un PIe 
darrera l'altre, que tots dos tendran ltoc a les desset 
hores de l'horabaixa. 

Bones tardes i moltes gracies. 

2.000,- pessetes 
1000,- pessetes 

500,- pessetes 
100,- pessetes 
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