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SUMARI 

l.-Preguntes. 
J) R.G.E. núm. 1.042/85, presentada peZ Diputat Sr. Ramol! Orfila Pons, amb Za formuZació següent: 

"Quina campanya ha duit o pensa dur a terme la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca per 
promocionar el consum de la llet pasteuritzada, fresca del dia, a les J/les Balears?». 

2) R G.E. núm. 1.053/85, presentada peZ Diputat Sr. loan Francesc López Casasnovas, amb la formula
ció següent: 
"Es cOl1scient el Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori que aquestes mesures, en 
lloc d'aplicar la disciplina urbanística, permeten "legalitz.ar» el procés de construcció de xalets amb 
['excusa de fer "casetes d'eines», i fins i tot promocionar· lo, agredint més el medí al1lbient, en comp
tes de protegir el sOl rústic?». 
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3) R.C.E. núm. 1.060/85, presentada pel Diputat Sr. l. Francesc Triay Llopis, amib la formulació se
güent: 
«Pensa encara el Covern crear la figura jurídica i elaborar unes Directrius Regionals d'Ordenació 
Territorial?». 

4) R.C.E. núm. 1.043/85, presentada pel Diputat Sr. Ramon Orfila Pons, amb la formulació següent: 
«Quines actuacions ha duit a terme la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca per tal de fer 
efectiva la protecció adient de Tes plantes endemiques de les Illes Balears?». 

5) R.C.E. núm. 1.054/85, presentada pel Diputat Sr. loan Francesc López Casasnovas, amb la formula
ció següent: 
«Per que el conveni signat entre la C.A. i l'lNEM no ha contemplat també tilla de Menorca com 
a ambit de la seva aplicació?». 

6) R.e.E. núm. 1.044/85, presentada pel Diputat Sr. Ramon O/jila Pons, amb la formulació següent: 
«Quines mesures ha pres o pensa prendre la Conselleria d'AgricuZtura, Ramaderia i Pesca per de
fensar l'ús agrícola del saZ rústic a les Illes BaZears, atesos els proposits de modificació de la Llei 
del Sol manifestats per la Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del Territori?». 

Il.-Mocions. 
1) R.C.E. núm. 1.070/85, presentada pel Crup Esquerra Nacionalista-PSM, subsegüent a la Interpetla

ció R .C.E. núm. 890/85, relativa als continguts generals i específics del Fans de Compensació Inter
territorial. 

1 [1.-1 nterpel·lacions. 
1) R.C.E. núm. 933(85, presentada pel Crup ParZamentari Socialista, relativa a la polttica general in

dustrial i comercial del Covern de la Com'unitat Autonoma. 
2) R.C.E. núm. 932/85, presentada pel Crup Parlamentari Socialista, relativa a la política del Covern 

Autonom en el tema de les subvencions escolars. 

IV.-Pl'Oposicions No de Llei. 
1) R.C.E. núm. 1.057/85, presentada pel Crup Parlamentari Socialista, relativa a la tramitació, per part 

del Covcrn de la Comunitat Autonoma, d'un Projepte -de LZei de Serveis Socials. 
2) R.C.E. núm. 1.047/85, presentada peZ Crup Parlamentari Esquerra Nacionalista-PSM, relativa a la 

política cultural del Covern de la Comunitat Autónoma. 

I.-1) 

EL SR. PRESIDENT: 
Comenc;:a la Sessió. El primer punt de l'Ordre del 

Dia és el relatiu a Preguntes. La primera la formula el 
Diputat Sr. Ramon Orfila Pons, que demana quina 
campanya ha dut o pensa dur a tenue per promocio
nar el consum de Het pas teuritzada i fresca del dia.la 
ConseHeria d'Agricultura. 

Té la paraula el Sr. Ramon Orfila . 

EL SR. ORFILA PONS: 
Gracies, Sr President. Sr. ConseHer, ja en el mo

ment de discutir els Pressuposts d'aquesta Comunitat 
Autonoma vam opinar que la quantitat que es dedicava 
a la promoció de Het pasteuritzada era escafida, era 
molt petita, atesa la importancia que tenia aquesta 
campanya. Li vam demanar que ha solventés, no va ser . 
possible, ara ja a punt d' acabar l'any, a prop del de
sembre ens trobam que no hem vist cap casta de cam
panya, no hem vist cap casta d'actuació en aquest sen
tot i per ac;:o li demanam quina campanya ha duta o 
pensa dur per tal de promocionar aquesta Het pasteu
ritzada, fresca del dia. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller. 

EL SR. SIMARRO MARQUES: 
Sr. President. Sr. Conseller, tal com li vaig dir, no 

varem poder variar el pressupost, continuam amb un 
mi lió de pessetes, pero hem demanat la coHaboració de 
les indústries Heteres, aquestes també hi fan una apor
tació, jo crec que és similar, i en aquests moments 
s'esta preparant tota la campanya, que hem estat re
tardant, perque esperavem, primer de tot, que es fes 
la campanya de tipus nacional, perque creim que tenia 
més impacte, després d'una nacional, o al mateix 
temps, al final d'una nacional fer la nostra específica. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Diputat. 

EL SR. ORFILA PONS: 
Gracies, Sr. President: Ens alegra que, al final, hagi 

de comen¡;:ar i lamentam, per una altra banda, el re
tard, creim que era important haver comenc;:at abans, i 
que hauria de valer-nos de lli<;:o pels pressuposts de 
l'any que ve, del 86, perque de qualque manera s'hi de
diqui una quantitat més important, atesa la importan
cia real que té promocionar el consum d'aques ta llet, 
segons afirmacions del mateix Conseller, és l'única pos· 
sibilitat de competir amb els productes que ens ven
dran de fora, a partir de l'entrada en el Mercat Comú, 
en concret en l'aspecte lacti. 

EL SR. SIMARRO MARQUES: 
No, només contestar-li que estic totalment d'acord, 

que és molt important. Ara, tampoc no és una qüestió 
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definitiva, perque, primer de tot, el que s'ha de fer és 
Het fresca, que en aquest moment se'n fa molt poca. 
Hi ha hagut una campanya, precisament, contra la Ge
neralitat de Catalunya, que també s'esta fent en aquests 
moments, hi ha hagu.t una campanya un poc en contra, 
també, d'aixo. Crec que s'han de tenir en compte tates 
les coses, pero crec que, de tates formes, s'ha de fer 
aquesta campanya, i s'ha de fer ben feta. 

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

Diputat. 
1.-2) 

La segona pregunta la formula el Diputat Sr. Joan 
Francesc López Casasnovas, dirigida al Conseller d'O
bres Públiques i Ordenació del Territori, sobre possi
bilitats de legalitzar el procés de construcció de xalets, 
amb l'excusa ele fer casetes d'eines. 

Té la paraula el Diputat López Casasnovas. 

EL SR. LóPEZ CASASNOVAS: 
És notícia coneguda, en aquest Parlament, perquc 

ja s'ha parlat aquí altres vegaeles d'aquest tema, que la 
Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del Territori 
estudia la modificació d'alguns articles de la Llei del 
Sol i deIs seus Reglaments Específics. Sembla que els 
proposits d'aquesta modificació seria permetre una 
flexibilització maxima de les parceHacions i urbanitza
cions de les arees rural s de les Illes Balears. Per a¡;o, 
nasal tres volem saber si el Conseller, la Conselleria és 
conscient que aquestes mesures, en lloc d'aplicar la dis
ciplina urbanística permeten legalitzar, entre cometes, 
el procés de construcció ele xalets, amb l'excusa de fer 
casetes d'eines, i fíns i tot, promocionar aquest pro
cés, agredint més un medi ambient prou deteriorat, 
en comptes de protegir el Sol Rústic. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller. 

EL SR. SAIZ GOMILA: 
Sr. Presidente, Sr. López Casasnovas. Yo me ale

gro de que usted haya hecho esta pregunta, porque 
eso va a permitir puntualizar una información que, 
últimamente, se viene difundiendo, que no se ajusta a 
la realidad ni muchísimo menos. Yo le puedo asegurar 
que la intención de la modificación de la Ley del Suelo 
que se está estudiando no es en absoluto flexibilizar, 
permitir una flexibilización máxima de las parcelacio
nes y urbanizaciones de las zonas rurales. Siempre 
hemos dicho que el propósito de estas modificaciones 
son, por una parte, ajustar la Ley del Suelo y sus Re
glamentos, toda la normativa urbanística a las peculia
ridades específicas de nuestra Comunidad Autónoma y, 
por otra parte, introducir las correcciones que el paso 
del tiempo hacen aconsejables en toda la normativa 
urbanística, tanto porque han quedado desfasadas, co
mo porque en la práctica se ha demostrado su inefica
cia. Sean, por ejempo, temas de disciplina urbanística, 
sean temas de relaciones entre la Administración y los 
promotores privados en la recepción de urbanizaciones, 
en el destino de equipamientos, en la protección del 
medio rural, etc .... 

y uno de los puntos que se contemplan, efectiva
mente, es el de los núcleos de baja densidad y de los 
núcleos turísticos. Concretamente, en el caso ele nú
cleos de baja densidad, ele lo que se trata no es, en 

absoluto, de permitir más parcelaciones en Suelo Rús
tico, se trata, y lo he dicho reiteradamente, siempre, 
de introducir una nueva categoría o un nuevo tipo de 
suelo urbanizable, precisamente urbanizable, nada de 
suelo rústico, sino que, entre los suelos urbanizables, 
se permita que, en función de una baja densidad o, lo 
que es lo mismo, una gran extensión de los solares, se 
pueda permitir una menor dotación de equipamiento, 
una menor dotación de infraestructura que pueda aba
ratar el precio por metro cuadrado de estos solares, es 
decir, que una persona no tenga que limitarse a unos 
solares, que quiera tener una segunda residencia, sea 
de fin de semana, de verano o de lo que sea, no tenga 
que limitarse al clásico solar de una urbanización tu
rística o de segunda residencia, de 600, 800, 1.000, 1.500 
metros, a unos costes elevadísimos, sino que por una 
cantidad similar pueda tener parcelas de 4, 5, 6.000 
metros. Pero digo y repito que serán parcelas en suelo 
no urbanizable y, por lo tanto, en todo caso, serán per
fectamente definidas y concretadas en el Plan General 
y computables a todos los efectos dentro del suelo 
urbanizable. Naturalmente, éste, como cualquier otro 
polígono urbanizable, no puede estar, :Y de eso se cuida 
I.a Conselleria de Agricultura, no pueda afectar ningún 
suelo de un valor especialmente alto, agrícola, forestal, 
ganadero, etc., se trata, precisamente, de los suelos que 
legalmente pueden dedicarse a urbanizables. O sea que 
sería, repito . no afectaría en absoluto al suelo rústico 
ni en bien ni en mal, ni beneficia ni perjudica toda la 
problemática que plantea la cuestión de las casas de 
aperos y los chalets que, disimuladamente, se hacen 
detrás de este concepto, no tiene nada que ver con esto, 
sino que se trataría única y exclusivamente de suelos 
urbanizables. Otra cosa es la protección del medio ru
ral, que no tiene nada que ver con esto y que nosotros 
pensamos que en estos momentos, y no lo pensamos 
nosotros, lo piensan todas las Comunidades Autóno
mas, y todas estamos trabajando sobre este tema, en 
colaboración con el propio Ministerio y con la Direc
ción General del Ministerio correspondiente, en que la 
Ley del Suelo, precisamente porque se dedica más a 
los grandes núcleos urbanos, tiene una poca protec
ción para el suelo no urbanizable o el vulgarmente lla
mado suelo rústico. Es decir, la única limitación que 
tiene la edificación es que no forme núcleo de pobla
ción, más que la tipología se adapte a la tipología típi
ca rural. Nosotros, porque pensamos que esta no for
mación de núcleo de población no es suficiente, es por 
lo que hemos hablado, :Y no tiene nada que ver con lo 
anterior, de hacer una calificación del suelo por los va
lores agrícolas que pueda tener, y en función de insta
lar una mayor o menor protección. Es decir, que no 
baste, a efectos de edificación, que no forme núcleos 
dc población, que esto es un concepto más o menos 
objetivo, sino que, además, se pueda imponer una su
perficie de fincas muy superiores, pero no bajo la excu
sa o bajo el pretexto de no fonnación de núcleo, sino 
con la razón real de proteger el medio agrícola. 

Muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 
Muchas gracias. Sr. Diputat. 

EL SR. LóPEZ CASASNOVAS: 
Gracies, Sr. Conseller, per aquesta explicació. Evi

dentment, si s'hagués puntualitzat i clarament dit que 
aql1es!es obres, aquestes edificacions s'havien de fer a 
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zona urbanitzable, s'haurien evitat molts malsentesos, 
pero continua subjacent un dubte i una preocupaclO 
important. I és, de veure com, amb l'excusa de les faci
litats que s'estan donant a legalitzacions de situacions 
de fet, hi ha determinats municipis que, sense fer cap 
cas a les valoracions, als estudis que la mateixa Con
selleria d'Ordenació del Territori avala o subvenciona, 
s'estan declarant terrenys urbanitzables aquells que 
poden tenir un valor ecologic important, hi ha casos 
molt concrets, la Comissió Provincial d'Urbanisme en 
té coneixement, casos de Ferreries, per exemple, i de 
veure com, en funció d'aquestes normatives, s'estan 
prometent abrir noves expectatives, noves perspectives 
de lucre substanciases, a terrenys que correspondrien 
a arees excedents, de poc valor rústic, en principio 
Aleshores el problema és de disciplina urbanística, el 
problema és que allo que es fa dins zona urbanitzable 
estigui ben fet, pero, a la vegada, que ano que es fa a 
terreny rústic no es pugui després legalitzar en funció 
d'unes m~megues amples, d'aquestes flexibilitzacions 
que s'havien dít i que, estam en principi d'acord que 
a cap moment no teS pot fer d'aquesta manera. En con
seqüencia, ... 

EL SR. PRESIDENT: 
Mol tes gracies, Sr. Diputat, passam a la pregunta 

següent. 
Li don mig minuto 

EL SR. SAIZ GOMILA: 
Sr. President, em sap greu que només em toquí 

mig minut. Jo volia dir que, si voste ha entes la meya 
resposta, no entenc la seva segona intervenció. He dit 
clarament que no té res a veure una cosa amb l'altra, 
ni hi ha cap normativa que intenti flexibilitzar res, per 
tant, voste esta plantejant un problema, totalment di
ferent, que res pon a la disciplina urbanística i que 
voste sap que depen deIs Ajuntaments i deIs Consells 
Insulars, en absolut d'aquesta Conselleria. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, moltes gracies. 

1.-3) 
Passam a la pregunta segiient. 
Decau, la 1.060, perque em diuen que el Diputat 

esta malalt. 
1.-4) 

La pregunta següent és la 1.043, que la formula el 
Sr. Ramon Orfila Pons, i demana quines actuacions ha 
dut a terme la Conselleria d'Agricultura per tal de fer 
efectiva la protecció adien t i adequada de les plantes 
endemiques. 

Té la .paraula el Diputat Sr. Ramon Orfila. 

EL SR. ORFILA PONS: 
Gracies, Sr. President. Fa ara un any, bé, un poc 

més d'un any, eIs dies 14 i 15 de novembre, es va plan
tejar, en aquest Parlament, una pregunta, per part del 
Diputat que els parla, en concret, demanant quines 
activitats, quines actuacions pensava dur la Con selle
ria d'Agricultura, responsable del SECONA, recentment 
transferit a aquesta Comunitat, per protegir una serie 
de plantes endemiques, la llista de les quals s'acabava 
de publicar en el Butlletí Oficial. La resposta que el 
Sr. Simarro ens va donar, parlava ele tres parts del 
programa d'actuació, una part d'informació, una de 
gestió, i una de preservació, que tampoc no hem vist 

que es realitzassin, que tampoc no hem vist que es 
possasin en practica, per ayO és que li feim la pre
gunta concreta de quines actuacions ha dut a terme la 
Conselleria ct'Agricultura per fer efectiva la protecció 
adient d'aquestes plantes endemiques a les Illes Ba
lears . 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller. 

EL SR. SIMARRO MARQUES: 
Sí, Sr. President. Sí, realment, jo tenc aquí la con

testació de l'any passat, i li vaig xerrar de part d'in
formació, que es faria un joc de carte11s que repre
senti les especies protegides, diguem, divulgant la seva 
protecció. Estan fets ja els cartells, i estam pendents 
ara de la publicació per una qüestió de tipus adminis
tratiu, pero ja estan fets. A nivell escolar, hi ha la di s
tribució d'aquests cartells i la producció d'un audio
visual per a ús escolar, que ja esta circulant. 1, res
pecte de la informació específica entre les persones, ja 
s'ha comenc;:at, concretament, pels ... a donar, tenir 
reunions amb e11s i defensar aquestes plantes. Després 
xerrarem sobre, en ca rae ter immediat, serveis de con
servació de la naturalesa, trobar les mesures oportu
nes per tal de disposar d'informació necessaria, de ma
nera que el nivell d'explotació admissible per a dife
rents especies, sobretot el garballó. Aquesta vigilancia 
s'esta fent, i els cursos de guarderia forestal també 
estan fets. Respecte de la preservació, xerravem de les 
possibilitats de fer un conreu en viver, concretament, 
en aquell moment tenia recolectades ja 11avors de 46 
especies, que unes ja s'estan sembrant en els vivers de 
menuts, que li vaig dir, després li xerraré d'una altra 
cosa, i les altres feim una coHecció en el Banc de Con
servació d'Endemismes, vaja, de llavors de l'Escola Su
perior d'Enginyers Agronoms, que s'han enviades ja 
alla. Li deiem també per assegurar la conservació «in 
situ», la localització per 110cs que estan amenac;:ats pel 
bestial', hem fet els tancats que li vaig dir a La Mola 
de Massip, s'ha dut amb un helicopter, fil-ferro i esta 
protegint-se una serie d'especies, concretament, lletre
res, que només es donen alla i que estaven en perill 
d'extinció. 1, després, li deia que podíem fer convenis 
amb altres entitats, per establir unes connexions d'en
demismes, aquest conveni s'ha fet, concretament amb 
el Museu de Sóller, perque creim que Sóller té un mi
cro clima determinat, per poder cultivar aquests ende
mismes. S'esta fent ja, teníem una subvenció, i els vaig 
dir ja, de 500.000 Pts., que esta comenc;:ant-se a lliurar, 
pcrque es fa en part, i que s'estan comenc;:ant a sem
brar aquests endemismes d'aquella zona, que crec que 
és la zona més important per conservar aixo. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Conseller. Sr. Diputat. 

EL SR. ORFILA PONS: 
Gracies, Sr. President. Dir-li que són interessants 

les coses que s'estan fent, pero que ens preocupa espe
cialment el fet que a zones concretes on hi ha aques
tes plantes endemiques s'es!an fent abusos per explo
tacions irregulars de clunes, en coneret, a Tirant i a 
Ferragut, de Menorca, i a<;:o es ta eliminant plantes cn
demiques protegides, que estan en aquesta llista, com 
són els coixinets, una de les sis especies de coixinets, 
«centauria balearica», amb el nom científic, i .. . , aquest 
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arbust esdls a Menorca que es traba a tres o quatre 
llocs, simplement, i que per l'explotació abusiva d 'a
questes dunes s 'estan eliminant de forma progressiva. 

EL SR. SIMARRO MARQUES: 
Sr. President. Sí, concretament conec aquest pro

blema, i la missió de la Conselleria és que quan hi ha 
una obertura de canteres o qualque explotació d'are
nes, han de passar un informe de conservació i res
tauració a l;;t ConselIeria d'Agricultura. Quan s'envia, 
es fa aixo concretament, i es diu el que s'ha de fer 
pels serveis de conservació de la naturalesa, crec que, 
concretament, el que em demana, respecte a Son Parc, 
em pareix. que em deia, aquesta ja dia 7 d'abril va aca
bar l'extracció d'arenes i tenim la comunicació del Go
vernador, vaja, del Delegat del Govem d'aIla. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes graúes, Sr. ConselIer. Moltes gdlcies, Sr. 

Diputat. 
l.-S) 

La pregunta següent la formula el Diputat Sr. Joan 
Francesc López i Casasnovas, i demana, per que el con
veni signat entre la CA i !'Institut Nacional d'Ocupa
ció no ha contcmplat també ¡'iHa de Menorca, com a 
ambit de la seva aplicació. 

Té la paraula el Sr. López Casasnovas. 

EL SR. LOPEZ CASASNOVAS: 
Gracies, Sr. President. Dia 3 el'octubre de l'any 85, 

la Comunitat Autonoma ele les Illes Balears i !:Institut 
Nacional d'Ocupació van signar un conveni de coHabo
ració per facilitar feina als joves aturats. L'aportació 
economica d'aquest cOll.veni era de 50 milions, 35, lle
gim, a carrec de l'INEM i 15 a carrec de la Comuni
tat Autonoma. Amb aquest conveni es preveia la con
tractació de 3 a 6 mesos de 112 joves en atur, que fa
rien feina de catalogació en els museus de Mallorca i 
d'Eivissa, així com tasques de jardineria en els carrers 
de Palma, Valldemossa, Sóller, etc. Crida, particular
ment, l'atenció que aquest cOJ1veni només tengui apli
cació a les illes de Mallorca i d'Eivissa, així com el 
seu caracter puntual, per rula acció concreta. Per a·<;o 
demanarícm al Govern, per que el conveni signat entre 
la Comunitat i l'Institut Nacional d'Ocupació no ha 
contemplat, també, l'illa de Menorca. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Consel1er. 

EL SR. FONT QUETGLAS: 
Sr. President. No és cert que no s'hagi contemplat 

l'illa de Menorca, .ia que actualment s'esta fent, per 
part de la Consclleria de Treball i Transports Íi.n deIs 
cursets que tenim programats, que ja varen comen<;ar 
I'an)' passat i que no importa explicar. S'esta fent en 
aquests moments. Per altra banda, aquest conveni, ha 
estat inclos en un més ampli, que ha estat suma! al 
que es va tenir entre el MOPU i l'INEM, i, com que 
parL de la ConselJeria actual d'Obres Públiques, estava 
encara, no esta transferida, en va fer una primera quan
titat, sense estar transferida, que va ser de 6.200.000 
Pts. en obres hidrauliques, per tant ara, amb aquest 
nou cOllveni que s'ha firmat molt més tarcl que l'ante
rior, el que <;'ha fet ha estat, s'han contemnlat les zones 
que no s'havien contemplat anteriorment', com són la 
d'Eivissa, concrctament. 1 qllan a la de Cultura, la pri· 

mera propos!a que va fer la Comunitat per fer unes 
aplicacions d'aquest conveni, sí que contemplaven tam
bé l'illa de Menorca, com es pot veure, en un acorcl que 
es va fer el mes de juny, no obstant aixo, ates el retarcl 
d'aquest conveni, seria una historia per explicar, ja que 
els doblers per comen~ar, d'una cosa que havia d'arri
bar a sortir en el Butlletí Oficial del mes de febrer, no 
han arribat fins dia 11 cl'aquest mes, a causa que les 
accions que es pensaven fer eren accions d'estiu, es 
varen haver de fer amb diners propis de la Comunitat, 
és a dir, amb aixo intent demostrar que no és que no 
s'hagi tengut en compte Menorca, sinó a l'inreves, crec 
que li han donat, fins i tot, una prioritat. 

Gractes, Sr. President. 

EL SR. PltESIDENT: 
Sr. Diputat. 

EL SR. LOPEZ CASASNOVAS: 
Sí, molt breument per dir que entenem que la res

posta no acaba de ser prou satisfactoria, hi ha uns 
cursets en funcionament a Menorca, pero es destinen 
a aquests joves sense ocupació, no són, en cap mo
ment, creació de treball, ni que sigui per sis mesos. 
Jo només voldria dir que a Menorca hi ha una quan
titat notable de joves en atur, 1.365, segons estadísti
ques del desembre del 84, 1.365 joves masculí, i atur 
femení, 1.106, són xifres prou greus, perque també les 
activitats, encal'a que els diners arribin tard, cree que 
hi ha fórmules que puguin prometre que els joves de 
Menorca també es puguin acollir, que l'oferta cls arri
bi. Em preocupa molt el que s'ha dit aquÍ, que la Con
selleria de Cultura no havia, no va donar difusió a 
aquest programa dins l'illa de Menorca, esperam que 
en successives actuacions sí que es tengui en compte. 
1.-6) 
EL SR. PRESIDENT: 

La darrera pregunta és la que formula el Diputat 
Sr. Ramon Orfila POl1S, que demana quines mesures ha 
pres o pensa prendre la Conselleria d'Agricultura, Ra
maderia i Pesca, per clefensar l'ús agrícola del sol rús
tic a les Illes Balears. 

Té la paraula el Sr. Ramon Orfila. 

EL SR. ORFILA PONS: 
Gracies, Sr. President. Jo retiraria aquesta pregun

ta atesa l'explicació que ha donat el Conseller d'Orcle
nació del Territori, em sembla que ha deixat cIar a 
que es referien les seves decIaracions en el seu pro
jecte, simplement a sol urbanitzable, i per tant ac;o can
viaria la circllmstancia que havia obligat a fer aquesta 
pregunta. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. 

n.-l) 
I passam al punt següent que és el punt relatiu a 

Mocions, per tractar la presentada amb el número 
1.070, pel Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista, 
subscgüent a la InterpeHació relativa als continguts ge
nerals i específics del Fons de Compensació Interter
ritoria1. 

Té la paraula la Secretaria per fer lectura de la 
Moció. 

LA SRA. ENSENAT ENSENAT: 
Moció.-« El Parlament de les Illes Balears acorda: 
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l.-Que el Govem de les IHes Balears presentí, en 
el termini de 30 dies, després de l'aprovació deIs PFes
suposts Generals de l'Estat, a debat i aprovació del 
Parlament, els projectes d'inversió prevists per a l'any 
1986, a carree del Fons de Compensació Interterritorial. 

2.-Que el Govem de les Illes Balears presenti a 
debat i aprovació del Parlament el projecte quantifi
cat d'inversions que, a carrec del Fons de Compensa
ció Interterritorial, presenta al Govem de l'Estat per a 
la seva inclusió en els Pressuposts Generals d'aquest. 
Aquest debat i aprovació en el Parlament es fara abans 
de ser remes l'esmentat projecte d'inversions al Go
vern de l'Estat, i s'hi especificaran les característiques 
de cada projecte, els criteris de selecció i les analisis 
de rendabilitat económica i social de cada un d'ells. 

3.-Que el Govern de les Illes Balears presentara 
l'informe sobre l'execució de les obres realitzades a 
carrec deIs Fons ele Compensació Interterritorial mit
jan<;:ant una comunicació al Parlament on es detallaran 
les actuacions fetes a carrec del dit Fons de Compensa
ció Interterritorial per illes i municipis, especificant en 
caela cas la renelabilitat social i economica obtenguda, 
així com la seva funcionalitat a niveIl el'igualar el be
nestar deIs ciutaelans de les IHes.» 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sra. Secretaria. Faig present a la 

Cambra que segons acredita el Cap de Negociat, de 
Seeció deIs Serveis Administratius no s'ha presentat 
cap esmena a aquesta Moció. 

Té la paraula, per defensar la Moció, el Diputat 
Sr. Sebastia Serra Busquets. 

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

mer lloc, el Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista
PSM, demanaria que es rectificas una paraula per una 
raó material a. la redacció. És al punt tercer ele la Mo
ció, quan diu «especificant en cada cas la renelabilitat 
social i economica tenguda així com la seva funciona
litat a niveH», aquí, ho substituiríem per «a fi d'igualar 
el benestar deIs ciutadans de les IIles». Si no hi ha 
inconvenient per part de ... 

EL SR. PRESIDENT: 
«A nivel!», ho vol tornar a repetir, per favor? 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
En !loc de la paraula «nive!l», la paraula «ti" S'en

tén més ... Gracies, Sr. President. 
Els objectius que el nostre Grup es planteja a 

l'hora de presentar aquesta Moció són molt cJars. El 
primer, el primer objectiu, són moIt clars, són cinc, i 
procurarem esser clars, també, a l'exposició, perque 
estam elavant un tema, que si bé és tecnic, en part, té 
una profunda significació política, i, sobretot, una pro
funda significació de política social i económica. Pri
mer, volem, o punt inicial, volem, Esquerra Naciona
lista-PSM, que en aquestes illes s'inverteixi, i volem 
que s'hi inverteixi per part deIs poelers públics i a la 
vegada que es fomenti la inversió privada donant exem
pIe els poders públics als sectors privats, pensam que 
és necessari per evitar l'atur i pensam que és nccessari 
per funcionar a aquestes i!les corrcctament. 

Per tant, i entram en els cinc objectius d'aquesta 
Moció, primer que les inversions es realitzin d'acord 
amb una planificació, que no s'estigui continuament 

improvisan!, que no s'estigui continuament d'acord 
amb interessos, a vegades no gaire confesables, a 
l'hora de voler fer una inversió pública o una aItra 
i fer-la a un poble o a un aItre, a una illa o a 
una altra, aixo, per a Esquerra Nacionalista-PSM, és 
inadmissible i, per tant, volem, en primer lloc, una pla
nificació, i l'Estatut d'Autonomia, la Constitució de 
l'estat Espanyol, la Llei Estatal del Fons de Compen
sació Interterritorial i el Decret que han fet vostes, se
nyors del Govern, respecte del Fons de Compensació 
Interterritorial, permeten aquesta planificació. Per 
tant, es tracta de planificar adequadament. 

En segon lloc, segon gran objectiu, es tracta de 
elonar publicitat, de debatre públicament i de clarifi
car quines inversions, com i on s'han de fer. 

Tercer gran objectiu que presentam avui: l'analisi 
de rendabilitat economica i social. Quan parlam, Sres. 
i Srs. Diputats, de 1.284 milions de pessetes, pensam 
que hem de saber perfectament quina rendabiIitat eco
nomica i social en lreurem, perque, en definitiva, aques
tes inversions surten de la butxaca deIs ciutadans i les 
ciutadanes el'aquestes illes. Per tant, es tracta de saber 
exactament o d'intentar una aproximació el més inten
tada possibIe a criteris de rendabilitat economica i 
social. 

Quart gran objectiu: intentar que els grans des
equilibris economics que existeixen entre el territoris 
d'aquestes illes, desapareixin, i quan parlam de des
equilibris economics entre els territoris, evidentment 
parlam de cada una de les illes, Formentera, Eivissa 
Menorca i Mallorca, i. parlam, lógicament, de ciutats i 
comarques i par/am de zones més deprimides que 
aItres i de zones amb més dificultats economiques que 
les altres. I, evidentment, partim d'un principi, per a 
Esquerra Nacionalista, molt clar, que és intentar que 
la macrocefalia de Ciutat de Mallorca es vagi minvant 
en la mesura de les possibilitats de planificació i de 
desenvolupament económico 

1 el darrer objectiu d'aquesta Moció és intentar 
augmentar i igualar el benestar deIs ciutadans d'aques
tes illes. És a dir, que unes inversions de 1.284 milions 
de pessetes del darrer any no signifiquin a cap mo
ment que els sectors que estan millor estiguin encara 
millor i que els sectors amb més dificultats economi
ques continuÚ1 amb les mateixes dificultats econo
miques. Nosaltres creim que quan es tracta d'inversió 
pública es pot intentar anar cap a una certa igualació 
del benestar deIs ciutadans, és a dir, corregir defectes 
del sistema economic actual i corregir defectes de la 
manca de pJanificació i de la manca de política eco
nomica que pensam que ha existit i existeix en aques
tes illes. 

Dits aquests gran~ objectius, pcnsam que podem 
dir clarament com creim que les coses s'han de fer. 
Nosaltres creim que estam a finaIs de l'any 85, i que, 
per a l'an)' 86, aquest tema d'inversions ja esta dins 
els Pressuposts GeneraIs de l'Estat, pressuposts que, 
en aquests moments, s'estan acabant el'aprovar aquests 
dies. Per tant, per a l'any 86, Esquerra Nacionalista
PSM és molt conscient, que no és moIt possible anar 
cap alla 011 creim que s'lla d'anar, amb rotunclitat, pero 
sí pensam que, almanco, podem satis[er una certa aspi
ració el'una serie de sectors de treballadors, empresa
ris, seclors polítics, dins tots els sectors economics i 
socials, que podem satisfer una apiració molt d'ncord 
amb la democracia parlnmentaria que tenim, i és fer 
un clebat respecte del que vostes pensen invertir l'any 
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86 i a quins sectors pensen ter-ho. 1 ter-ha a un debat 
específic, a un debat parlamentari, no fer-ho dins els 
Pressuposts Generals de la Comunitat Autonoma, per
que pensam que e:nbulla les co:,es i que, en definitiv~, 
no clarifica masa 1, sobretot, mes que embullar o clan
ficar, que la difusió, la publicitat que hi pugui haver 
del tema és molt menor que si feim un debat específic 
en aquest Parlamento Aixo seria el primer objectiu res-
pecte de les inversions de l'any 86. . 

1 a partir d'ara, creim, Sres. i Srs. Dlputats, que 
hem de fer un esfor¡;: tots els Grups Parlamentaris, i 
creim que perfectament, després d'aquests dos anys 
d'autonomia, i després de veure com han anat les co
ses, pensam que sí que podem rectificar aquest error 
comes per tots els Grups o per part deis Gups Parla
mentaris, nosaltres sempre havíem defensat; aquesta 
qüestió, pero creim que en aquests moments podem 
rectificar tots plegats, i és que, a partir d'ara, obvia
ment, abans d'enviar a l'Estat Central, al Govern de 
l'Estat Central, abans d'enviar-hi quines són les inver
sions que el Govcn' Autonom vol fer, que hi hagi un 
debat, en aquest Parlament, on tots puguem dir el que 
creim i on hi hagi, per tant, una difusió i un acosta
ment als ciutadans del problema clar i rotund que són 
les inversions. 

l també, logicament un altre punt, i és el tercer 
de la Moció, és que elesprés d'haver-se fet aquestes 
inversions, quan s'hagin realitzaeles, tornem al Parla
ment a veure, a informar-nos i él¡ discutir, a veure com 
ha anat, on s'ha de rectificar, si és que s'ha ele rec
tificar i, sobretot, saber si la renelabilitat economica i 
social de les inversions s'ha obtengut així com toca i, 
al mateix temps, a veure si serveix per igualar el be
nestar deIs ciutadans d'aquestes illes. 

Pensam, Sres. i Srs. Diputats, senyors del Govern, 
que amb aquesta política economica i social que pro
posam, que senzillament és la d'una democracia parla
mentaria qualsevol, tota una serie de problemes que 
hi ha hagut i que hi ha a la ciutadania d'aquestes illes 
es resoldrien, i pensam que l'Autonomia esta necessita
da, més que mai, en aquestes illes de prestigi, el'un 
prestigi per la transparencia, per la netedat i, sobre
tot, perque l'autonomía serveixi per a qualque cosa. l 
elsl ho vull dír amb tota claredat i amb tota sinceritat, 
fa elues setmanes els anunciava, els vaig dir que hi 
havia molts de comentaris sobre oficines turístiques, 
moc\uls turístics fets a una serie de pobles que, a ve
gades, no eren moeluls, que a vegades, en fi, sortien 
deIs objectius i ele la localització, potser adequada 
eI'aquesta qüestió. Parlavem de residencies de tercera 
eelat, parlavem de sanejament ele la costa, parlavem 
¡:l'arrenjament de cases consistorials. l, és clar, hi va 
haver un debat, i és clar que no ens va ac1arir el 
Govern, gairebé, en res la política d'inversions concre
ta com es realitzava. Fins i tot, se'ns va arribar a elir 
que hi havia una convocatoria oberta, que durava sem
pre i que qui volgués alguna cosa la demanas i que 
el Govern proveiria, nosaltres pensam que aixo són 
crileris que van en contra ele I'cspcrit ele l'Estatut i 
que van en contra de la realitat de la 110stra economía 
i de la realitat el'una democracia parlamentaria. 

Varem intentélr, i el tenim comen¡;:at, un esludi de 
les inversions fetes pel Govern Autonom. a carrec elel 
Fons de Compensació Interterri.torial, eles que esta en 
el poder, i els puc assegurar que quan aquest Gmp 
Parlamentari modest, pero que crec qUé hem fet i 
feim una feina amb responsabilitat, de vt'gades elesen-

certada, pero cree que moltes de ve,gades hi hem po
sat més del que es podia esperar pels r.ostres resul
tats electorals, quan varem tenir les prlmeres dades, 
quan var m tenir les primeres conclusiollS de a quins 
muni "ipis s'bavía invertit més i en que s'havia inver
Lit aquests dos anys, és quan ens va entrar un poc 
d 'emp gueün. nt de la manera en que s'exercia aques
ta Autonomia. 

Per aixo, Sres. i Srs. Diputats, Esquerra Naciona
lista-PSM creu que el camí ele construcció d'una auto
nomia que sigui clara, transparent, on hi hagi planifi
cació, debat, on es reti compte de les coses així com 
toca, crcim que hi som a lemps, i que aprovant aques
ta Moció, ínlegrament amb tots els seu punts, es pot 
inlentar reclificar, resoldrc dubtes l, ea definitiva, que 
l'AutonOJIÚa pugui servir i s rvjr per a la majoda de 
població. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
El Sr. Cúnseller d'Economia, Hisenda i Pressuposts, 

té la paraula. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Sr. President, senyores j senyors. Es vol donar con

tinuament la impressió que les inversions, la progra
mació d'inversions del Fons de CompensC'_ció lnterter
ritodal no ve a aprov3ció d'aque t Parlament, el'aques
ta Cambra. Molles vegad s, el Govern ja 110. ha dit, ho 
I.ornarem a repetir una \legada Olés, m'haurao de per
donar s i cm faig pesal, pel"'Ú les inversions. les previ
s ioo d'Ínversió, no nomé le el 1 Fon de Compen a
CIO, inó tot, tal el programa d'inver ions de la Comu
nitat Autonoma ve a aprovació en aquesta Cambra en 
el moment- del debat pressupostari. l, precisament, és 
en el moment del debat pressupostari quan s'han d'es
tudiar aquestes inversions, quan s'han de fer les sug
gerencies, quan s'han de presentar les es menes, quan 
s'han de donar les opinions, és precisament en aquest 
moment, perque quan es discuteix el pressupost, pre
cisament, el que globalment, és a dir, el més impor
tant que s'esta eliscutint és el programa d'inversions 
del Govern que presenta aquests Pressuposts. No es 
pot separar una cosa de l'aItra, precisament el contin
gut polític fort deIs Pressuposts, si qualque contingut 
poJític té en aquest sentit, és el capitol 6: els Pressu
posts d'lnversions de la Comunitat Autonoma, junta
ment amb els capítols 4 i 7. 

En relació a la seva Moció, dir-li, en primer lloe, 
que el primer punt, cntenem que no té sentit, i no té 
sentit perque proximament entrara en c;.quest Parla
ment el Pressupost ele la Comunitat per a l'any 86, 
alla on vénen especificades les inversions amb carrec 
al Fons de Compensació per a l'any 86, amb la qual 
cosa, si ens haguéssim d'atendre a aquest primer apar
tat, seria amb posterioritat, com dic, al elebat deIs 
Pressuposts de la Comunitat. 

En rcJació al SCgOll punt de la Mució, dir-li, una 
vega da més, que es discutira, des del nostre punt ele 
vista, en el moment de eliscutir-se les inversions glo
bals del Pressupost de la Comuniiat Autonoma, per
que el Fons de Comnensació és una par~, un 20 o un 
30 % d'aquest global de les inversions. Que, igualment 
que la part del Fons que es reserva l'Administració 
Central no va abans al Congrés per aprov<lr-se i llavors 
inc1oure's en el Pressupost de l'Estat, tampoc la part 
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del Fons de Compensació de la Comunitat Autónoma 
no pot anar abans al Parlament per llavors incloure's 
dins el Pressupost, perque, precisament, els Pressuposts 
vendran aquí i es podran fer canvis, que he dit mol
tes de vegades que, si com a conseqüencia d'esmenes 
presentades, es vol fer algun canvi damunt la distri
bució inicial que fa el Govern de la Comunitat Autó
noma del Fons de Compensació, aixó és molt senzill, 
no hi ha inconvenient a poder fer canvis en aquest 
sentit. A part, qUe la negociació del Fons de Compen
sació du una dinamica molt concreta, molt específica 
i, endemés, molt rapida, són negociacions entre el Co
mite d'Inversions Públiques de la Comunitat Autóno
ma i el Comite d'Inversions Públiques de l'Administra
ció Central, i, precisament, si presentam, si es presen
ta aquí, previament a aprovació aquest tipus de pro
jecte, i Ilavors, amb negociacions amb l'Administra
ció Central es decideix establir algun conveni en aquest 
sentit, realment molt poca capacitat de maniobra ten
dria el comite negociador del Comite d'Inversions PÚ
bliques de la Comunitat Autonoma, en relació al Comi
te d'Inversions Públiques de l'Administració Central. 

Entenem, i ho die una vegada més, que alla on 
s'ha de debatre, el moment en que s'ha de debatre és 
una vegada inelosos en els pressuposts, si, com a con
seqüencia d'aixo, vénen canvis, no hi ha cap inconve
nient, no hi ha cap dubte a ineloure'ls, a fer les mo
dificacions oportunes en aquest sentit. 

I, en relació al tercer punt ele la Moció que enS 
presenten, senzillament, aixo és una cosJ. que ja s'ha 
iniciat, 'com vos te sap el Govern va retent compte del 
grau d'execució del Fons de Compensació al Parlament, 
no entenem que hi ha hagi cap inconvenient per part 
del Govern a acceptar aquest tercer punt, entenem que 
el nostre Grup votara afirmativament aquest tercer 
punt, perque és una cosa que s'esta fent, aquí el 'que'
es demana és que s'amplil un poc més, en relació al 
que s'esta fent fins en aquest moment, i a aixo no hi 
posam cap objecció. 

Moltes gracies Sr. President. 

EL SR. PRE SIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Conseller. 
Sr. Dipu tat, vol replicar? 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. Qui escolta el ConselIer 

d'Economia, Hisenda i Pressuposts d'aquesta Comuni
tat Autonoma pareix, li fa la impressió que tot esta 
debatut, que tot se sap i que tot funciona perfecta
mento Ens ha dit que en el punt tercer se'ns estalona 
la proposta, perque es comenc;a a fer, es comen~a a 
fer, pero, bé, si engu::my se'ns ha informat fa un mes, 
aproximadament, d'una serie de qüestiom importants, 
cosa que creim, el nostre Grup creu que esta molt bé, 
i que aplaudim que el Govern ho hagi fet d'una ve
gada per totes; pero, atenció, el nostre tercer punt, i 
ho vuU dir perque a veure si hi ha hagut qualque con
fusió, especificant en cada cas la rendaCilitat eco no
mica, social i economica obtenguda, i la funcionalitat 
él niveU d'igualar el benestar deIs ciutadan <; de les Illes, 
és a dir, que no només parlam de números, sinó tam
bé de que es fa amb els doblers i com es fa. 

Pero vaja. el debat, la replica que hem de fer amb 
aquests pocs minuts que tenim és, pens, molt elara. 
El primer de tot, el debat deIs Pressuposts de la Co
munitat Autonoma és molt important, certament s'hi 

poden inc10ure coses i, cerlament, és ver que hi farem 
esmenes, i crec que tots els Grups Parlamentaris els 
estudiarem o, qualque grup ja els ha estudiat, el Grup 
Popular, se suposa, que ja la cosa esta en marxa. Pero, 
valdría aclarir una cosa, en el debat, i que no quedi 
cap tipus de confusionisme en aquesta qüestió, en el 
debat deIs Pressuposts que farem per é~ l'any 86 ja 
partim que el Fans de Compensació Interterritorial 
esta aprovat a Madrid, i nosaItres el que demanam és, 
precisament, que abans de dur-Io a Madr:d, hi hagi el 
debat parlamentari, abans de dur-ho a Madrid que hi 
hagi un debat parlamentari, i som molts conscients 
que el Govern de la Comunitat Autonoma si du aquest 
debat fet al Parlament de les Illes Balears, té dos grans 
avantatges: un, que tendra estalonament de la majo
ria o de tot el Parlament de les Illes Balears i, per 
tant, creim que és un avantatge de primera magnitud 
anar a negociar amb el Govern Central amb el Comite 
d'Inversions que hi pugui haver a Madrid, amb un es
talonament del Parlament de les Illes Bzlears, creim, 
per tant, que amb aquesta postura nostra, amb aques
ta filosofía senzillament aplicam una filosofía autono
mista i, al mateix temps, I'cstalonament clar al GO\'ern 
(['aquí quan va a Madrid. En segon !loe, creÍm que el 
Govern d 'aquí sap pedectament que aquest Parlament 
no li tancara les possibilitats de negociació, que aquest 
Parlament no sera rígid, com no ho ha estat mai, a 
I'hora d'invertir, si el que es vol és invertir correcta
mento Per tant, creim que la filosofia nostra, que és 
autonomista, avui veim que la del Govern no ha és 
gaire, no ho és gaire, cree que aÍxo és més que ~vi
dent, veim que vol ano.r a Madrid, a reg2.tejar, discu
tir i no haver debatut, no haver informat aquÍ, aixo és 
molt clar. Aleshores, crcim que, senyors del Govern, 
vestes es veuran beneficiats aprovant el que nosaltres 
els proposam. I m'ha espantat, Sr. Soler, que cm di
gués que els canvis eren senzills i possibles, quan la 
Llei del Fons de Compensació· Interterritorial de tot 
l'Estat Espanyol i quan el mateix Decret que vos tes 
han fet, si bé preveuen els canvis, vos tes són eIs pri
mers que en tenen consciencia, i tots els Grups Parla
mentaris ho han vist durant tot l'any 85, que han ha
gut de fer autentics equilibris, autentiques virguerics, 
valgui l'expressió, per passar uns miIion<; d'una banda 
a una altra, i jo encara es tic recontant l'Albufera, com 
a cxemple més evident i C0111 a exempk més claro I 
encara estic recordant que un Conseller cns va dir, 
quan ha tenim un poe embullat, ho passam a earrete
res, que és aIla on es pot fer la cosa, aixo se'ns ha dit 
a Comissions Parlamentaries, per tant, parIem un poc 
seriosament, parIem un poc seriosament, i si hi ha unes 
Ileis i uns decrets, ajudem tots a complir-los bé i si 
s'han de canviar que es canviln, pero a complir-los bé. 

Respecte del 86, bé, és més que eviclent, dins els 
Pressuposts en parlarem, farem esmenes i poclem fer 
rectificacions, pero que costa fer un debat parIamen
tari corn:cte, donant la importancia que toca a les in
versions, a carrec del Fons de Compens<1r:ió Inter!erri
torial. i si es ven, amb aquest debat, que el Govern 
Central esta tractant les Balears el'una manera que no 
és l'adequacla, almenys aquí ha discutirem, tots eIs 
Grups en parlarem amb tota tranquiHitat, i estigui se
gur, Sr. Soler, el Govern se sentira molt més fort i 
molt més estalonat a I'hora de sol'licitar dobJcrs per 
invertir, si hi ha hagut una autentica funció parlamen
taria, fiscalitzadora, pero al mateix temps positiva per 
él.! funcionament c!'aquesta Autonomia. 
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I. ja per acabar, també dir-li una cosa, voste, amb 
la seva postura, té una certa caparrudesa, i perdoni 
aquesta expressió senzilla, popular i que no és gens 
pejorativa, és simpEttica a la vegada, és un poc de ca
parrudesa, pero, perque un Govern que encara no ens 
ha presentat el P]a Economic Regional, vol que con
tir~uem deixant que negocil, que vagi, que vengui i, en 
una paraula que vegem can vis de partides pressupos
taries d'una banda a l'altra tot l'any i continuar sense 
una planificació a una cosa tan important com és la 
inversió. 

Gracies, 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Diputat. 
Sr. Conseller. 

EL SR SOLER CLADERA: 
Sr. President. Molt breument, Sr. Serra, dir-li que 

pareix que li sap greu que el Govern li estaloni aquest 
tercer punt, l'hem entes, cbrament, l'hem entes clara
ment a aquest tercer punto S'informa, fins ara, del grau 
d'execució, se'ns demana que, endemés, s'espccifiqui 
l'execució del Fons de Compensació per illes i muni
cipis, amb una analisi de la rendabilitat economica i 
social d'aquestes inversions, no tenim, aixo ha estat el 
primer que li he dit a la meya intervenci<Í anterior, no 
tenim cap Íncol1venicnt, pero cap inconvenient ni un, 
a donar aquest tipus cl'informació al Parlament, de 
fer aquest comunicat, en' aquest sentit, al Parlamento 

Quant al que ha reiterat una vegada més, dir-li 
que, precisament, és competent en la materia del Fons 
de Compensació Interterritorial, aquest Parlament és 
competent en la materia, ja que, precisament, les par
tides pressupostaries corresponents al Fons de Com
pensació Interterritorial s'aproven al Congrés de Dipu
tats, damunt els Pressuposts Generals de l'Estat, pero 
també s'aproven aquí, damunt els Pressuposts Gene
rals de la Comunitat Autonoma. 1 dir-li una vegada 
més, que tot aquell procés de canvis que, en principi, 
estava pensat i dissenyat que pareixia algl'na cosa molt 
complicada, tal com resultil, en principi, de la Llei del 
Fons de Compensa ció, al final no és tan complicat 
com pareix, ha estat moIt senzill poder fer canvis, és 
a dir, per part de l'Administració Central, amb aixo 
s'ha de reconeixer, no s'han posat traves afer qualse
vol tipus de canvis en relació a la programació inicial
ment feta, i, precisament, si amb aixo no hi ha cap in
convenient, si s'entén que aquí, realment. hi ha pro
va, d'una manera o I'altra, el tram del Fons de Com
pensació corresponent a la Comunitat Autonoma és 
aquest Parlament, a través de la seva 3l?rovació da
munt els Pressuposts dc la Comunitat, precisament, si 
algun canvi s'ha de fer, que vengui a partir d'aquest 
debat. I. precisament, una vegada més, dir-li que quan 
facem el debat pressupostari que se centri l'interes 
d'aquest debat en el tema basic deis Pressuposts, que 
són les inversions. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. 
Volen intervenir els altres Gmps Polítics? 
Gmp Regionalista. Pel Grup Regionalista, el Sr. 

Triay i Humbert té la par;Jula. 
Disposa d'un temps de deu minuts. 

EL SR. TRIAY HUMBERT: 
Gracies. 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. El Grup Regio

nalista, en primer lloc, demanaria a aquesta Presidencia 
que a l'hora de la votació poguéssim, per separat, vo
tar el punt número 1, i els 2 i 3, conjuntament. 

El nostr(: Grup, referent al punt número 1, no do
nara suport al presentat per Esquerra Nacionalista
PSM, perque entén que, un poc contradicció amb el 
que diu al punt número 2 i número 3, estam parlant 
d'una cosa que, de fet, ja esta en els Pressuposts Ge
nerals de l'Estat i també inclos, com és lógic, als Pres
suposts Generals d'aquesta Comunitat Autonoma. Ente
nem, per tant, que, en tot cas, sera en el debat corres
ponent als Pressuposts del 86 d'aquesta Comunitat, alla 
on, com ha dit moIt bé el Sr. Soler, es podran discutir 
o no les partides que s'hagin inclos dins el Fons per 
a enguany. 

Sí, en canvi, donarem suport als punts número 2 
i 3 d'aquesta Moció, perque entenem, a diferencia del 
que deia el Sr. Soler, que és important que sigui en 
aqueixa Cambra, abans de negociar a Madrid, abans de 
dur a Madrid, ja com amb una política de fets consu
mats, que sigui aquest Parlament, entre tots els Gmps 
representats en aqueixa Cambra, que puguin, en certa 
manera, cO]'Jaborar, donar la seva opinió, donar el 
seu punt de vista sobre els temes més importants que 
es puguin dur al Fons, a cadascun deis any~. 

Estam d'acord amb els objectius plantejats per Es
querra Nacionalista-PSM, quant a la plamficació, el de
bat i l'analisi de J endabilitat de cadascun d'ells, i cree 
que ja és la quarta o cinquena vegada que aquest terna 
ve aquí, a aquest Parlament, i el nostre Grup, a dife
rencia de les intervencions fetes abans, en aquest, avui, 
debat, que per cinquena vegada ve aquí, donam, jo 
diria el canvi de vot en funció d'una cosa concreta: 
nosaItres entenem que partides tan importants, que, 
en definitiva, són un 10 °ó del Pressupost de la Co
munitat, 1.255 milions el 84, 1.022, el 85, enguany, 1.300 
milions que aniran al Fons de Compensació, són xifres 
prou importants perque tots els Grups tenguin alguna 
cosa a dir. 

Per tant, nosaltres, com he dit abans, rebutjarem 
el punt número 1, perque consideram que no hi ha lloc 
a ell, pero sí que donarem suport als punts número 
2 i número 3, perque entenem que, el Fons de Com
pansació que fins ara hem vist, del 84 i del 85, hagués
sim, entre tots els Grups, poder col'laborar en la seva 
confecció, no ens trobaríem amb sorpre,es evidents, 
com ha dit molt bé el representant d'Esquerra Nacio
nalista-PSM, que algunes de les partides, tant a final 
del 84, com la relació que se'ns va donar en el segon 
trimestre de! 85, hi ha partides que estan a zcro d'exe
cució, unes altres que han hagut de tenil' uns canvis, 
cree que poc coherents, i que, en definitIva, el que hi 
ha hagut és una falta real de planificació, que nosal
tres, amb tota bona voluntat, i em creguin que aixo 
és el sentit del nostre vot, cn~c que, entre tots, podem 
col'laborar a acol1seguir un Fons ele Compensació més 
equitatiu, més en funció elel que la majoria d'aquesta 
Cambra demal1a. 

Gracies, 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Pel Grup Socialista, té la paraula el Sr. J osep Al

fonso Villanueva. 
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EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. En primer lloc, 

la cinquena vegada que ve aquest tema aquí, nosaltres 
ens hem de congratular i agrair el Grup Regionalista 
que doni suport avui a una proposta que, a principis 
de legislatura, va dur el Grup Socialista, i al final arri
ba a bon port. 

Creim que aquest debat s'ha de matisar en un 
altre aspecte. El Fons de Compensació Interterritorial, 
ens diu el Conseller, en un sentit teoric exacte, que es 
pot variar, i que el Govenl pensa molt quines són les 
inversions que ha de fer a aquest Fons. Jo voldría no
més fer una comparan{(a sobre quina és la distribució 
d'inversions del Fons del 84 al 86, perque ens adonem 
o treguem lés conseqüencíes adients a aquesta distri
bució. 

Al Fons de Compensació del 84 hi havia partídes 
per a Turisme -no importa donar les xítres-, per a 
Cultura, per a Hisenda, per a Agricultura, per a Inte
rior, per a Obres Públíques i per a Sanítat. El Fons 
que ens duran en el Pressupost de 1986 ln ha partí des 
per a Obres Públiques i Urbanisme, per a I1ingú més. 
Per que? Pel- que? Perque el Govern se n'ha adonat que 
és absolutament incapa¡; de dur endavant les inver
sions o quasi totes les inversions d'altres Conselleries, 
exemple és Agricultura, l'hem vista a les liquidacions 
del Fons, exemplc és Cultura, que jo no diria que ha 
fet inversions. 

Per una altra cosa, perque és molt senzill per a 
Obres Públiques, té una estructura, i aixo Ji hem de 
dir, i per a Ordenació del Terrítori ter aquestes inver
sions. 1 aixo indica que el Govern va a aIlo facil i 
no fa, com deia el Sr. Serra, planificació de les neces
sitats d'aquesta Comunitat Autonoma. Jo no vul! com
parar, pero resulta que el Govern Central, amb els 260 
milions, el que fa és Cultura, E ducació. Bé, s'han po
sat d'acord els dos Governs, fantástic, h o hauríem de 
saber abans . . 

Després, el segon tema, teóricament, Sr. Soler, és 
ver que d'aquí un mes, un mes i mig, quan facem el 
debat deIs Pressuposts de la Comunitat Autónoma po
drem variar aquestes partides , i les podrem variar, 
millor segons l'estalonament parlamentari, millor, 
obviament, que qualque variació que han fet vostes, 
que encara no crec que hi hagi ningú que les hagi en
teses, no importa explicar, com deia el Sr. Serra , el 
que ens varen explicar a Comiss ió, pero jo veig que 
será difícil fer aquesta variació, qua n en e1s Prcssu
posts Generals de l'Estat es diu: Codi 601, Carreteres, 
410 milions, tot projectes del 85 al 88, ~Ó[l projec tes 
ja fets, en despeses plurianuals la majoria de vegades 
acordats. Com podem variar aixo, realmen!: no teorica
ment? Viven da, projectes del 85 al 88, o no és ver que 
són projectes del 85 al 88 o és molt mal de fer variar 
aquestes partides . Obres Hidrauliques, projectes del 
85 al 88, 500 milions, possiblement aquestes es puguin 
variar, p erque en el tema d'Obres Hidrauliques tampoc 
no ens han aclarit cap on van o el que es vol fer, 
aixo encara no ha hem acIarit. Ports, aconelicionament 
elel Port d'Andratx, ele Porto Cristo, de Ciutadella, pro
jecte de 85 al 88, s'han comen~at? Si s']1al1 comen(,:at 
i hi ha fet un contractc, ai'(o no és vari able o és molt 
poc variable. 1, en definitiva, tots els projectes que 
vénen en els Pressupos ts Generals de l'Estat són pro
jectes que els anys d'inici a finals són 85-88. Voste creu 
possible que, prácticament, si aixo és ver, si aixo és 
ver, si les dades que \Toste" han donat a l'Estat per a 

negociaclO són ver, aixo es pot variar, és molt difícil 
les despeses plurianuals, de moment, no les ha acor: 
dades aquest Parlament, les acorda el Govern, així COm 
millor li pareix, i el Parlam.ent en té conLpte, peró no 
pot dir res, 

A posta, el nostre Grup donara suport a les tres 
parts de la Moció, i volem aclarir la primera, És ver 
que d'aquí un mes i mig veurem la primera, la veurem, 
pero cree que és aclaridor, i ho hem intentat amb qua
tre minuts i mig, aquí, veure aquesta desconcentració 
d'inversions del Fons cap a una Conselleria i abando
nament del Fons de les altres Conselleries. Crec que és 
important i creim que és important fer el debat sobre 
aixó en aquests anys. Obviament, altra vegada donar 
les grácies al Grup Regionalista i dir-li al Grup Popu
lar que, si ho haguessin fet des del primer moment, 
potser que les inversions del Fons, el grau d'execució 
hagués estat més alt, no sé si és comparativament molt 
o poc, no hi vull entrar, pero és baix, aquí sobretot 
s'ha fet en el elarrer trimestre d'enguany, i, sobreto t, 
les inversions haguessin estat pensades en funció elel 
que pensa la majoria del que ha ele ser el futur el'aques
tes I\les, i no del que r ensa un Govern que esta pagant 
només per vint-i-un Diputats, és a dir, una minoria, 
que ja no és ni majoritari, igualitari a una altra majo
ria . Quan la majoria aprovas aquestes inversions, lla
vors es podria dir que la majoria de la Comunifat 
Autonoma les aprova, i el Govern, com deic: el Sr. Serra, 
té una forr;:a per anal' a negociar, i és obvi que tendría 
agílitat, pero agilitat de la qual hauria de retre comp
te a la Cambra, així s'han fet tot,=s aquestes inversions, 
s'han fet totes les modificacions, i la Ca:rnbra se n'ha 
assabentat, com sempre, «3 toro pasado», i no només 
á'aquest fet, sinó de molts altres, que hagués estat molt 
més productiu, per a la Comunitat Autónoma haver-se 
assabentat abans que passassin. 

Grácies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller. 
Queda oberta qüestió incidental. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Gracies, Sr. President. Dir, en primer lloc, al r epre

sentant elel Grup Regionalista que pensi que el mateix 
argument que dóna per rebutjar el punt primer és el 
que usa per estalonar el punt segon de la Moció. No 
feia comptes intervenir, pero el Sr. Alfonso ha posat 
de manifest el que ell denomina incongruencia entre 
el Fons de Compensació del 84 i el del 86. Generalment, 
vostes solen estar bastant ben informats, solen estar 
bastant ben informats deIs sistemes i de la metodolo
gía que usa l'Admil1istració Centra l, no només en re
lació al Fans, sinó aí11b aItres temes. L'any 84, en lloc 
d'utilitzar-se la normativa normal, és a dir, es treu el 
40 % de la inversió civil de l' Estat, descomptada la 
inversió en defenses, etc., i aquest 40 % d'inversió es 
reparteix entre les Comunitats Autonomes, una part se 
la queda l'Estat en fun ció de les transfercncies, i l'al
tra canstitueix el tl"am de lo Comunitat. En !loc d'usar
se aquest s istema, que és e l que s 'hZ! u sat en el 86, es 
va usar un sistema molt distint, i és que deIs Ministe
ris, de les seccions pressupostáries corresponents deIs 
Ministeris civils, dins aquestes seccions i dins cada 
servei d'aquestes seccions, es va treure el 40 %J, i se'ns 
deiZ!, el Ministeri de Cultura aporta tant ele diners al 
Fans de Compensació, el Ministeri el'Agricultura n'apor-
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ta tants, el Ministeri d'Interior n'aporta tants, i així 
amb tots els Ministeris, i conseqüentment v9saltres heu 
de destinar a projectes relacionats amb la mateixa ma
teria el que prové de cada Ministeri, és a dir, la part 
que aportava el Ministeri de Cultura s'havia de desti
nar aproximadament a la que es destinaria a la Conse
lleria de Cultura. Aixo explica la dispersió que es va 
produir en el 84. 

Dins el 86, ja s'ha canviat de criteri. ja no se se
gueix aquest criteri, ara, tampoc no hi va ha ver massa 
marge en relació al Fons de Compensació, perque se'ns 
diu, si la Comunirat Autónoma vol firmar un conveni 
de carreteres, vol dur a terme un conveni de saneja
ment, etc., que es posi dins el Fons i, entre d'altres 
coses, quan nosaltres varem dir, hi ha altres sistemes 
d'anar a finan<;ar aquest conveni, pot ser a través de 
deute públic, pot ser a través d'un esforc;: especial que 
faci la Comunitat dins els Pressuposts seus concrets, 
se'ns va dir, no, ha de ser a través del Fans, i, per 
altra part, s'ha pres la cautela de no firmar el con
veni de carreteres, qt:e [a temps que esta aprovat, per 
part de Consell de Ministres, de no firmar-lo fins que 
els Pressuposts hagin passat aquest debat aqt+í. Real
ment, aixo demostra perque s'ha passat c~'un criteri a 
l'altre. 

1 dir-li que no, únicament, el Fons de Compensa
ció del 86 no va a Obres Públiques, també va a Agri
cultura. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies. 
Vol replicar? 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Sr. Soler, jo de 

cada vegada l'estim més, a vos te, perque quan parla, 
encara que no ho cregui, ens dóna la raó, ens dóna la 
raó fa dos anys, si haguessim discutit i arrovat, aquest 
Parlament, un projecte d'inversió a carrec del Fons, 
voste hagués pogut parlar seriosament de fer les modi
ficacions ad~ents en el Pressupost del 84 . Les hagués 
pogudes negociar previament i fer les modificacions, 
no com s'han fet, sinó d'acord amb el que aquest Par
lament hagués discutit. Per tant, em dóna la raó. 

No m'h::\ contestat que podem modificar el del 
Fons d'enguany, voste ja sap que aixo sera dificilíssim, 
per no dir impos~ible. 1 és evident que ha canviat de 
procediment. peró no ha canviat. i voste ho ha dit, la 
possibilitat que a un moment determinat o bé nego
ciar o bé ele~prés variar, pero de variar no per volun
tato no perque a un cert moment s'hagi de comprar 
l'Albufera i no s'bagin posat ni 1.000 Pts. en el Pres
supost p·:!r no comprar l'Albufera, sinó que es varia en 
funció del que aquest Parlament deciclesqui, la ma
joria d'aque!'t Parlamento vnstes aixo no ho han volgut 
fer. I, res més. si sempre ens dóna així la rao, Sr. So
ler, no entel~C com no voten la proposla. 

EL SR. PRESIDENT: 
Pel Grup Popular, té la raraula el Sr. Joan Verger. 
Disposa, Sr. Djputat, d'un temps de deu minuts. 

EL SR. VERGER POCOV1: 
Sí. Sr. President, nosaltres Ji deman2rem que vo

tem, posteriorment, punt per punt, no 1'1, el 2 i el 3 
con juntament, perque, Sr. President, Sres i Srs. Dipu
tats, nosaltres sí que donarem suport al 3r punt, per-

que ens pareix molt bé que el Govern de les Illes Ba
lears presenti un informe, sobre .l'execució de les obres 
realitzades, etc., etc., canviant, fins i tot, «a nivel!» per 
«a fi», que queda més fi, p.er consegüent, ens pareix 
molt bé. 

Pel que fa referencia al punt 1 i al punt 2, per su
posat, malgrat ens quedem en minoria, i com han dit 
aquí les majories, perque a posta som a un estat de
mocratic, no donarem suport, perque com molt bé ha 
dit el Conseller d'Economia i Hisenda, pensam que és 
dins el Pressupost de la Comunitat Autónoma alla on 
s'-ha de discutir, d'una forma global i puntual, si és 
necessari, el Fons de Compensació. I entt:nem, a part 
ele tot aixo que qualsevol Govern d'una Comunitat 
Autónoma, i aques1 inclos, és qui ha de decidir sobre 
les inversions que creu més necessaries per a aquesta 
Comunitat Autónoma, pensam que no es tracta de go
vernar des del Parlament, sinó de controlar des del 
Parlamento A mi, m'agraclaría fer una pregunta, i de
manar-los, a molt~ deis senyors que hi ha aquí, senyors 
socialistes, en concret, si vos les admetríen una Moció 
pareguda a aquesta en els Parlaments alla on vos tes 
tenen majoria. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies de les seves intervencions. 1, ate

nent a les peticions, passam a la votació el'aquesta Mo
ció, que farem punt per punt. Per tant, aquesta Presi
dencia sotmet a votació el punt primer de la Moció 
1.070, i elemana a la Cambra: . 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquest 
punt primer, es volen posar drets, per favor? 

Secretaria. 
Poden seure, moltes gracies. 
Passam a la votació del punt dos ... 
Perdó. en contra d'aquest punt primer. Sres. i Srs. 

Diputats que votin en contra, es volen posar drets, per 
favor? 

Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Dipulats que s'abstenen, es volen posar 

drets per favor? No n'hi ha. 
Punt dos. Sres. i Srs. Diputats que votin a favor 

del punt do~., es volen posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra del punt 

dos, es volen posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, r:o n'hi bao 
Moltes gracies. 
I passam a la votació del punt 3r. ] deman a la 

Cambra: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquest 

punt tercer, es volen posar elrets, per favor? 
Queda aprovat per unanimitat. Poder: seure. 
Per tanto el resultat ele la votació és: al punt pri

mer, vots a favor, 22, vots en contra, 26. Queda rebut
jat. No hi h2. abstcncions. Al punt segon, vots a favor 
29. en contra, 19, abstencions no n'hi ha. Queda apro
vat. 1 el punt tercer queda aprovat per unanimitat. 
IIl.-l) 

Passam al punt següent de ¡'Ordre del Dia, relatiu 
a InterpeHacions, i tractarem, en primer lloc, la 933 del 
Grup Parlamentari Socialist:l. relativa a la política ge
neral, industrial i comercial del Govern de la Comu
nitat Autonoma. 

Secretaria, podria fer lectura, per favor, de la In
terpeHació? 

". 
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LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
«La compareixen~a del Conseller de Comer~ i In

dústria a la Comissió d'Economia i Hisenda va posar 
de manifest que el Govern de la Comunitat Autonoma 
du endavant actuacions sense una línia que permeti 
veure quina idea es té deIs problemes industrials i co
mercials de la nostra Comunitat Autónoma. No es veu 
cap tipus de mesura que marqui un propósit definit de 
correcció o d'impuls de l'activitat industrial i comer
cial, ni tampoc quines són les prioritats que té esta
blertes el Govern Autonom per dur endavant la seva 
política. Per tot aixo, el Grup Parlamentari Socialista 
interpeHa el Govern sobre: 

La política industrial i comercial del Govern de la 
Comunitat Autonoma i els objectius, a curt i mig ter
mini, que s'ha marcat per corregir els problemes indus
triaIs i comercials de la nostra Comunitat». 

EL SR. PRESIDENT: 
Pel Grup Socialista té la paraula el Diputat Sr. Jo

sep Alfonso Vi11anueva. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Seria una pre

tensió inútil intentar exposar en aques~ poc temps, 
quinze minuts, una panonlmica compleLl de la situa
ció, necessitats, problematica del sector industrial i 
comercial de la Comunitat AutonomG . Més difícil enca
ra entrar en quin tipus de política economica s'hauria 
d'aplicar per ajudar el manteniment i promoció d'un 
sectOl', que hem de deixar ben clar, que és important 
per a aquesta Comunitat Autónoma, que és impor
tant per a aquestes illes. Aquest sector representa un 
percentatge gros del valor afegit de les Illes i de l'ocu
pació de la nostra economia. 

D'aquí que ens limitarem a fer una E;xposició del 
que sihagués pogut' fer i no s'ha fet pel Govern de 
Coalició Popular. Deim que no s'ha fet, perque si inten
tassim explicar les accions positives, hauríem acabat 
en aquest moment. 

El Govern de la Comunitat Autónoma no s'ha plan
tejat, en quasi tres anys d'actuació, cap tipus de po
lítica económica, industrial i comercial. El Govern de 
la Comun;tat Autonom:l ha fet unes accions, aixo és 
ver, després hi entrarem, que no han tengut efectes 
positius ni dins l'estructura industrial ni dins l'estruc
tura comercial ni tampoc, ni tampoc, dins la conjun
tura 

El Govern, curiosament, no ha fet cas als nombro
sos estudis patrocinats per aquesta mateixa Comunitat 
Autonoma, en els quals s'indicava quina era la situació, 
quina era la problematica i quina seria la previsible 
evolució de la indústria i del comen; de les Illes. El 
que és més greu, el Govern de la Comunliat Autónoma 
ha utilitzat fons públics, importants, en ac!uacions que, 
i aixo ens va quedar elar dins la Comis~ió, no tenien 
objectius ni fins, que no donaven orientació a la nostra 
economia i que no servien més que per justificar que 
es feia alguna cosa. En definitiva, a finds elel 85, el 
sector industl"Íal i comercial de les nos tres illes esta 
en pitio!" situació que el 1983, i ha continuat la tencE'n
cia al deteriorament, especialment. com després veu
rem, en el tema ocupació, que ja es va il\iciar el 1975, 
amh unes petites inflaccicms de recuperació el 81 i 
el 83. 

T~és actuacions d'aquest Govern ens mostren un 
govern desoríen tat, sense capacitat c!'actuació, sense 

sentit polític, que no ha desviat, millorant-les, les ten
dencies negatives, que tenen la majoria deIs sectors 
industrials i comercials d'aquestes illes. 

Volem fer una salvetat, i volem dir que aixó no és 
una qüestió o no qüestionam, amb aquestes expres
sions, un Conseller determinat, ho hem de dir cIar 
varem dir, en el debat de Pressupost i en altres oca~ 
sions, que la política economica és una decisió de Go
vern, no decisió d'una Conselleria o de dues COl1selle
ries, és una decisió de Govern, i la responsabilitat 
recau, únicament i exclusivament, peró no totalment, 
damunt el Govern de la Comunitat Autólloma. No vol
dria que paregués que aixó són afirmacions gratuites i, 
per tant, entrarem de ver en el tema, almanco, a un 
resum del que pot ser el tema, i ens fixarem en dos 
sectors, que no els hem agafat subjectivament, sinó 
que ho hem fet perque tenen una impor~ancia grossa. 
Un sector és el ca1<;:at, l'aItre sector és la fusta. I deim 
aquests dos subsectors perque ocupen el 37 % de l'ocu
pació del sector industrial, que no és una broma, el 
37 % del subsector industrial, crec que és important. 

Quin panorama se'ns presenta en aquests dos sub
sectors? Globalment, 1" indústria ha tengut, l'an1' 1984, 
un increment de renda global i un decr,=ment impor
tant de la població ocupada. Es pot calcular que des 
de 1981 ,aquest elecrement és un 2 % anual acumulatiu, 
i va de. 29.730 treballadors el 1981 a 27.508 treballadors; 
2.300 treballadors de perdua dins aquests sectors, creim 
que requería pensar que es podia fer. A part d'aixo , hi 
ha una caiguda important de la inversió, dins el sector 
industrial, que es calcula entre, que només ha e~tat 
entre un 50 i un 80 % del valor de reposició, és a dir, 
que no hi ha hagut inversió nova, sinó que es calcula, 
amb les poques dades disponibles, entre un 50 i un 
80 % de les necessitats de reposició. Les inversions 
del 85, donada la baixada ele demanda intu-ior, a causa 
de la baixada ele turisme, no és bono.. no és bona i 
totes les analisis de conjuntura ha diuen. 

Que passa a confecció, a calc;:at, confecció i pell? 
Aquest sector ocupa el 26 % de l'ocupació del sector 
industrial i exporta el 80 % de l'exportació de la nos
tra Comunitat Autonoma, per tant, és un sector que val 
la pena estudiar en detall. Les dades esgarrifadores, 
ho hem de dir així de clar, les dades que preocupen 
moltíssim, les dóna la mateixa associació de calc;:at, des 
el l'any 7 s'hal1 p rdut, han desaparegut 90 empreses, 
i 'han l?erdut 6.000 110cs de feina. el 40 % de les 
empreses pcrdude$;, 6.000 110cs de feina perduts des de 
l'any 78, des de l'any 81 se n'han perdut 2.500. 1 aixo 
no ho explica, no ho explica només el pas a economia 
submergida, realment, com diu el mateix subsec10r, 
com diuen els mateixos empresaris del sector, el tema 
és que desapareixen empreses i es perden, efectivament, 
110cs de feina d'economia submergida o d'economia 
emergida , 

En el Sector de la fusta, poc més poc manco. po
dem anal' igual, el 1978 teníem 5.370 treballadOl-s en 
aquest sector, el 1984, només 2.951, 2.000 treballaelors 
perduts a un sector, el de la fusta, que té una part 
d'aguest sector en auge, ha hem de dir, i un aItre que 
les elaeles són eS!!8rrifGdores, la del mob1c-. 

1, que fa d G¿vern ele la Comunitat Autanoma amb 
aixo) Bé, ho poc1cll1 dir. el que ha fet SÓP UTIS credits, 
i després hi entrarem, per inversió , una B.iuda als intc
ressos per inversió, sector comercial i industrial i unes 
aiudes a cil":::ulant i una serit:' de fires, on també entra
rem després 
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Pero no només és aixo, dia Ir de gentr entram en 
el Mercat Comú, i la mateixa Comunitat Autonoma, 
amb un estudi publicat per la Comunitat Autonoma, un 
estudi del Bunc Exterior, diu que és important aquesta 
entrada en el Mercat Comú per al nostre sector indus
trial, perque en el tema cal<;:at hi haura. dins el ma
teix mercat intern de la Comunitat Autonoma, de les 
llles, i de l'espanyol, una competencia molt més forta 
de productes importants, quanl a qualitat, d'Italia i 
Fran<;a, i quant a producte barat, de Hong-Kong, de 
Taiwan, etc. 

Per altra part, hem de tenir en compte que la pro
tecció aranzelaria per als productes europeus es re
dueix, és un 22 i busques per cent, i aq-'Jesta entrada 
del cal<;:at italia i frances pot ser molt problematica 
per a la nostra indústria. Hi ha factors positius, que 
és l'ampliació del mercat, tots vos tes saben que des de 
fa una serie d'anys la tendencia a l'exportació es mou 
cap a Europa i va essent cada vegada més petita als 
Estats Units, fins al punt que, en aquests moments, 
l'exportació d'Europa és el 54 i busques per cent, la 
d'Estats Units, el 43 olÍ). Sera més raeil l'abastiment de 
materies primes.!, en definitiva, aquest e~ludi diu que 
és molt ciar que l'empresariat i, lógicament, els poders 
públics s'han de preparar, no es pot esperar passiva
men( diu l'estudi del Banc Exterior, passivament l'en
trada al Mercat Comú. 

Nosaltres creim que la Comunitat Autónoma, ja que 
són, ens diuen, liberals-conservadors, haurien de fer 
a110 de «remover los 'obstáculos», perque es pugui en
trar d'una forma adequada al Mercat Comú. 

Pero, en tota aquesta problematica, quina ha estat 
l'actuació de] Goven1 ele la Comunitat Autónoma? Els 
volem recordar, senyors elel Govern, que els deiem, a 
la discussió deIs Pressuposts, que el Govern ha dis
persat la seva actuació, i com a dispersió d'aquesta 
actuació economica, logicament, el fruit s'ha de dis
persar també, i no podem s~r tan concrets, reals i efi
ca<;:os com hauríem de ser si actuas el Govern coordi
nadament. Amb aixo li hem de dir al Conseller d'Eco
nomia, Ji dCiem, que hauria de pressionar per demanar 
la competencia de la planificació de la política econo
mica. I li deiem, despres, demanavem que de 65 mi
lions de pessetes que se'n reservas sin 40 per a actua
cions eliferenciades, diferenciades després d'estudis, 
després ele fer uns estudis. 

Que ha passat? El Conse11er ens del a l'altre dia, 
en un altre tema, que s'han fet innombrables reunions, 
nosaltres no ho dubtam, no dubtam que ha fel molta 
feina, que s'han donat subvencions, i és ver, després 
les veurem, són, en la nostra opinió, aulenticament 
caotiques, els podriem elir, aquí tenim el Bu1lletí Ofi
cial ele la Comunitat Autonoma que, a una contestació 
del Diputat Sr. Serra, dóna 31 milions i m:g de subven
ció per a diverses fires, i ni nosaltres ni vostes saben 
quin producte, quin benefici, qui.na millora han supo
sat per a la indústria aquestes fires. No se n'ha temut 
ningú, ni la premsa. Tenen vostes, d'uml forma molt 
lógica i molt ben feta, una certa tenelencia a donar a 
la premsa qualsevol cosa un poquet bé que els hagi 
sortit, a cap moment no han donat a la premsa un se
;:;uiment el'aquesta política de fires i, übviament, en el 
ParlamenL ja ni perlar-ne, vaja, al Parlament no se li 
diu mai el que es fa en aqueixes coses, ni a les com
pareixences, ni enlloco S'han donat sub-vencions de creo 
dit per a la ínversió, í ara hi entrarem, o credit per 

circulant, encara que aquests siguin de la Conselleria 
d'Economia i Hisenda, pero el cas és el mateix. 

Que s'ha aconseguit amb aquests credits? El Con
seller ens va dir que s'havien aconseguit crear o sal
var 4.000 lIocs de feina, Sr Conseller, jo no clubt de 
la seva paraula, sobretot, no dubt que les peticions di
guessin aixo pero li he de recordar que, des de gener 
del 81 a desembre del 84 s'han perdut 3.000 llocs de 
feina, 3.000 i 4.000, 7.000, em pareixen excessius. De 
ver que no crec, encara que tal vegada li han dit, no 
cree que s'hagin generat 4.000 llocs de feina, ni cap, 
i ara ho veurem, 

Darrerament, a la compareixem;a del Conseller, li 
vare m dir si, per favor, ens podia explica per quins 
sectors s'havien distribult aquests credits, el Sr. Con
seller va dir que ho diria tot d'una, ha passat un mes 
i mig, i nosaltres no ho hem pogut estudiar, tal vega
da ara ens ho diu, pero, el que li vull dir és que nos
altres, ningú de la Comissió d'Economia i Hisenda ho 
ha pogut saber, no sé si ara ho elira. 1, on van aquests 
credits? Sr. Conseller, nosaltres hem fet una compro
vació, jo no sé si voste l'ha feta, i m'agradaría que 
ens escoltas amb detall, perque crec que és una com
provació important i, Sr. Conseller o senyors del Go
vern -perque la política economica ja he dit que era 
de tot el Govern-, els credits han servít per fer bons 
negocis, bons negocis especulatius, i ara 1i diré como 
Es demana el credit, es concedeix, hi ha una petita 
inspecció de la Conselleria i es concedeix aquest cre
dit, la Comunitat Autonoma paga els interessos, els 
transfereix al compte del senyor o de l'empresa, o el 
que sigui, que ha demanat el creelit, aquests eloblers 
de subvenció ingressen en aquest compte, immediata
ment es canceHa el creelit. Un negoci especulatiu. Maco, 
rapid, i només, quin cost _, . Aquest fet podria ser fins 
i tot, anecdotic, podria haver passat a un parell de 
casos, ilosaltres ho hem comprovat, i no feim comp
tes dir cap nom de cap banc ni de cap persona, com 
és logic,perque no és la nostra competencia, pero hem 
comprovat que aixo ha passat a diversos bancs, seria 
anecdotic si realment la inversió s'hagués fet, s'hagués 
utilitzat per circulant i demés, pero creim que aixo 
no ha estat així, creim que és una manera de fer un 
negoci, a Mallorca els mallorquins tenen fama de ser 
molt vius, i en aquestes illes tenen fama de ser molt 
vius, i n'han apres, -pero n'han apres perque la Conse
lleria responsable, sigui la que sigui, no exerceix una 
vigilancia previa i post de les inverS'Íons que realitza, 
per aixo pot passar, si aixo es fes, no podria passar 
mai, peró aixó no es fa. No volem recorelar altres ca
sos, també de subvencions, també amb inversions fe
tes feia anys i que s'han cobrades, encara que no corres
ponía a la Comunitat Autonoma el pagament, pero si 
la inspecció. 

Jo els clemanaria, senyors del Govem, que és im
prescindible que s'investiguin com s'inverteixen aquests 
creelits, i que s'ar.uHin i es facin tornar aquells do
blers que s'han guanyat especulativament, pero és ur
gent, aixó, urgent, perque aquestes coses són com el 
grip de l'any 18, són el'un contagiós increible, tot el'una 
que aixo se sap, comencen afer-se negocis el'aquesta 
classe. 

S'ha d'equdiar, 1i ho h(?rr. (lit . e:1 els Pressuposts, 
s'ha d'estucliar, pero urgentment, quin és el problema 
ele cara al sector industrial, cap on lla el'anar la ilOS
tra indústrié' i, sí és convenient, ajuclar o no qualque 
sector, tal vegada no és convenieni ajuda-r' qualque sec-
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tor, tal vegada resulta molt més barat rroduir, i po
dem reconvertir, i hem d'usar la paraula, qualque sec
tor industrial, perque és caríssim tenir aquest sector 
industrial, i aixo s'ha d'estudiar, s'ha d'estudiar qui
nes són les indús~ries emergents, ara jo li ho puc dir, 
pero no es tracta que jo li ho digui, li puc dir que 
Alimentació és una indústria super-emergent, i Bijute
ria, si és cuida bé, pot ser una indústria emergent, 
pero no som jo que li ho he de dir. Aixo s'ha d'estu
diar, s'han de fer uns plans, i aquests plans, no ten
guin por, com en tot, no tenguin por, els dugum al 
Parlament, que els ajudarem, que no estam per fer-los 
la traveta, estam per ajudar el Govern a crear una Ca
munitat Autónoma rica, que no tengui atlir, que en de
finitiva, funcioni, estam per aixo. 1 quan criticam, ens 
creguin, senyors del Govern, ha feim perque millorin, 
no per pegar-los. S'ha d'eslablir un pla d'actuació ade
quat als diagnostics que es facin, no adequat a una dis
tribució per ConseUeries de fons, adequats al diagnos
tic que es faci, i qua n he dit no adequats a una di s
tribució de fans per Consellerics, ho dic per una raó 
que després sabran. No ho diré jo. 

En definitiva, senyors del Govern, han de i'er po
lítica económica, dins el límit de les seves competen
cies, han de fer política econ6mica i no [el' actuacions 
que no tenguin objectiu ni fi. Si vostes fan política 
economica, cm cregui, es trobaran amb tot l'estalona
ment del nostre Grup -Sr. President, acabaré ara-, 
i supos que de tots els Grups de la Cambra. Si vostcs 
continuen actuant com en aqueix moment, que ens 
hem assabentat que ja aquestes subvencions arribaren 
a certes zones, que nosaltres els recomanarem que 
s'havien d'estalonar, i ho deim, al Reigner, al 10 %, 
pero, per que al 10 %, per que actuació damunt el 
crcdit, per que no un aItre tipus d'actuacions? No ho 
han estudiat i, endemés, a tots els estudis que vostcs 
han fet ningú no parla de suports financers a l'interes, 
ningú, cap deIs estudis. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vagi acabant. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Volia, -Sr. President, un segon-, només li volia 

dir, aixo és d'avui, ha sortit avui, que pareix que a 
aquest sector cal¡;:at, les dificultats són molt Inés gros
ses de les que nosaItres mateixos ens pensam: 2.000 
milions estimats de deute a Seguretat Social, crec que 
requereixen, primer, salvar el sector, scgon, salvar els 
llocs de feina, i tot aixo només es pot fer amb una 
política economica que se sapiga on va, amb una po
lítica economica que tengui objectius i tengui fins. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Té la paraula el representant del Govern, Conse

ller eI'Economia, d'Incústria, Sr. Gaspar Oliver Mut. 
Disposa d'un temps de quinze minuts. 

EL SR. OLIVER MUT: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. No puc deixar 

de manifest8r 1" meva estranyesn dav~nt aquesta In
terpellació del Grup Parlamentari Socialista, perque a 
l'Exposició ele Motius d'aquesta diu quc a la meva cJ;}r
réra compareíxen~a c1avant la Comissió o'Economía i 
Hiscnda, vaig posar de manifest el que s'ha volgut en-

tendre com l'absencia d'una política, d'una Iínia d'ae
tuació definida dins el traetament de la problematica 
industrial i comercial de la nostra Comunitat. 1 dic, 
Sr. Alfonso, que no puc deixar de manifestar aquesta 
estranyesa meva, perque és realment estrany que vos
tes es remetin a aquesta intervenció i contrariament 
oblidin, i voste concretament oblidi una aItra actuació 
moIt més extensa, que va tenir Uoc als pocs mesos 
d'iniciar-se aquesta legislatura, a la qual detalladament 
i ordenadament, aquest ConseUer que li parla va ex
posar el següent. Primer, els problemes que, segons el 
nostre judici, afecten l'activitat industrial i la distri
bució comercial, en segon 110c, els principis que infor
men l'actuació del Govern, i un tercer punt, el quadre 
de mesures que aquesta Conselleria i el Govern po
drien incrementar per tal de corregir i impulsar l'ac
tivitat en aquests dos camps. Si s'hagués posat esment 
a aquestes dues explicacions i a la trajectoria que 
aquesta Conse11eria ha dut a terme en aquests dos 
anys i mig, no hagués resultat difícil identificar una 
línia clara d'actuació, malgrat que els grups de mesu
res que s'adopten presenten, al meu entendre, un sig
nificat prou ciar, sobre les nostres intencions, el fet 
de collir una part del total per fer un judici global no 
és, al mel! entendre, un metode honest d'analitzar 
aquesta política. 

M'hagués estimat molt més, avui, Sr. Alfonso, i ho 
cregui, poder-li fer una analisi a partir del programa 
de la Conselleria de la rellevancia de tal o qual pro-

. blema, de la conveniencia o no de tal o qual mesura 
i de la seva eficacia", i he de dir que creia que voste, 
dins la seva intervenció, em donaria 110c, pero no ho 
ha dit, i no ho ha fet, tampoco El text de la Interpel
lació, i l'escas temps de que puc disposar en aquesta 
tribuna, hauré de tractar el tema amb una amplitud, 
és a dir, no el puc tractar amb l'amplitud que jo vol
dria. Pero, des d'ara, Sr. Alfonso, i que quedi molt 
cIar, que aquesta no és una responsabilitat meva, sinó 
que és una responsabilitat seva, per haver fet aquesta 
InterpeHació tan amplia. 

Existeix un programa d'actuació a l2. Conselleria 
de Comer¡;: i Indústria, i totes les actuacions impor
tants d'aquesta estan dirigides a la consecució deIs ob
jcctius que ens marca aquest programa, objectius que, 
a la vegada, han estat determinats a través d'un pro
cés de selecció, per tal ele fer front, amb major efica
cia, als problemes que tenim plantejats als nostres 
sectors comercial s i industrials. 

Pel que fa referencia al sector ele comer¡;:, el pro
blema de partida és, en poques paraules. el diferent 
grau de desenvolupament que té el sector comercial a 
Balears, respecte d'altres pa"isos que van molt més 
avan¡;:ats durant tot "aquest procés de creixement des 
deIs darrers 20 o 25 anys. Aquesta situació s'ha tra
du'it en un:J. baixa producti\'itat que, a part d'una in
cidencia negativa sobre els nivells de preus, ha deter
minat una escassa rendabilitat del sector i un creixe
ment deteriorat del nivel! de rendes. En aquest momen t, 
la Conselleria ele Comen;: i lndústria fa, com voste sap, 
est:J.m revisant cl cens industrial d'cstabliments comer
cials i, a manca, encarn, de dades definitives, les xi
fres eI'altes i baixc:s i les ele canvi de negoci iHustren 
dramáticam~nt els problemes abans esmentats. El sec
tor comerc; a les Balears s'esta convertint, i és 1 rist, 
en un refugi per a la desocupació. Aixo es traclueix en 
un sector atomitzat, és a dir. format per moltes em
prcses petites poc eficaces, es tradueíx també en un 
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sector sense equipament, i no 1i he de dir, perque vos
te ho sap i em consta, que hi ha moltissims de ne
gocis que ni tan solts tenen caixes enregistradores. 1m a
ginin, per tant quina deu ser la situació d'aquest sec
tor, quant a equipament informatic, de fred, de trans
port, etc., es tradueix en un sector poc professional 
on una gran quantitat deIs seus membres no han ten
gut l'oportunitat d'accedir a un nivell de formació ade
quat. I en aquest punt se m'ha de permetre fer un in
cís i dir-li que les noves mesures del seu Partit, com 
són abonar de cop l'asseguran<;:a de l'atur i permetre 
la conversió d'habitatges en locals de negoci no acon
seguiran més que accentuar aquests problemes, per 
disminuir la xifra d'aturats, per compte d'altri, s'aug
mentara la de pobres i sub-empleats per compte pro
pi, pero aquests darrers, com voste sap molt bé, no fi
guren dins les estadístiques. 

No em vull entretenir més a exposar, a desenvolu
par eIs problemes refel'ent a urbanisme, a equipament 
i a equipaments coHectius perque no tenc temps. 

Definida així, per tant, la problematica, que és el 
que ha de fer el Govern? [ li vaig dir a la primera in
tervenció, a la segona i li repetesc, perque vegi que sí 
que hi ha una línia, una línia de política comercial en 
aquest caso En primer terme, proporcioi"ar a aquest 
sector formació profession al a tots els nivells, tant 
sigui professional, mig, com directiu, i establir també 
uns sistemes de reciclatge professional permanent, i 
aquest index, aquesta arca de formació sí que els duim 
a terme i c.'fnna manera molt rigorosa. Per una altra 
part, incentivar les associacions, les ampliacions d'esta
bliments, l'adquisició de tractament de gestió, de fred, 
de transport, i aixo, si ha vist les nos tres actuacions, 
és evident oue també ho feim. Per una altra part, 
s'ha d'acons~guir, també, millorar la capacitat finance
ra de les empreses, creant els instruments de rinan~a
ment preferent que permetin superar él problema de 
la d escapitalització al temps que es reforcen, també, 
els mecanismes de garantia per a petits comerciants, 
i aixo es fa, i una xifra més li he de dir, que li puc 
determinar les que tenia el comen; respecte del credit 
preferent, que només era d'un u, contra cents de co
mer<;: a indústria, en aquest moment, a la nostra línia 
de credits ja no succeeix, i és a l'únic lloc, no tengui 
cap dubte. perque enlloc no s'ha fet, que encara s'ha
gi aconseguit aixo, que és que el comen; tengui més 
participació dins el credit preferent. Aixo, ja li die, és 
l'únic lloc alla OIl s'ha aconseguit de totes les Comu
nitats. 

La problemática que afronten, també, les nostres 
empreses pel que fa referencia a la política comercial, 
és la manca de la dimensió per acome~re amb exit 
programes d'expansió comercial fora de les nos tres 
illes, agravat pel fet que també h em d'afrontar un ma
jor cost derivat de les nos tres característiques geogra
fiques. L'objectiu general que s'ha de plantejar i ens 
planlejam a la Conselleria és impulsar la creació de 
xarxes comercials més eficaces que superin aquests in
convenients. Aquest objectiu general es concenlra amb 
aquests dos sub-objectius: primer, augmentar la nos
ira capacit:lt de gestió fora ele les nostres iHes i crear 
a les Bale:ll-s un focus d'atracc ió per a compradors. 
Pel que fa referencia a impulsar l'augment de la nos
tra presencia fora de les Illes , no sé si fer-li una ex
posició o remetre'l als sectors implicats i el vull re
metre als sectors implicats, perque vaig molt curt de 
temps, com poden ser fusteria, construcció, cal<;:at, bi-

juteria, confecció, joieria i marroquineria, etc. Tots 
aquests tenen incentius per promoure la comercialit
zació deIs seus productes fora de les nostres illes, i 
tots també han fet ús d'aquests incentius alguna ve
gada. I li he de dir, Sr. Alfonso, que a tots els sectors 
ja es comencen a veure resultats, i, en alguns, aquests 
resultats són espectaculars, i no dic que aquests resul
tats siguin exclusivament gracies a la nostra actuació, 
perque, sense cap dubte, aquests resultats són gracies 
a I'esfor<;: del mateix sector, pero el que ningú no pot 
dir és que no hem ajudat i que no hem impulsat 
aquests sectors. 

Pel que respecta a la creaeió a les nostres illes de 
focus d'atracció de compradors, crec que és evident 
l'actuació de la Conselleria en materia elE' política fe
rial, tant si tenia les darreres fires, com són «Baleares 
Nautica» i Tecno-Turístiea, o també a SEBIME, que 
s'ha aconseguit Fira Internacional de Bijuteria. 

Dins la política industrial, el problema general que 
ha d'afrontar una política industrial per a les Balears, 
és I'excessiu desequilibri ele la nostra estructura pro
ductiva i, efectivamcnt, la indústria contribueix, tan 
soIs aproximadament amb un 16 o 17 % dins el pro
duete interior brut d'aquesta Comunitat. D'aquest des
equilibri sorgeixen problemes d'ocupació, problemes 
d'excepcionalitat en l'activitat económica, problemes 
d'articulació de l'esquema productiu, problemes, en fi, 
de creixement futur, i som molt conscients i ho sa
bem, ates que el paper de motor de l'economia, que 
era el turisme, en aqucsts moments ja ~'esta esgotant, 
en som molt conscients, d'aixo. Per 'tant, l'objectiu ne
cessari per fer front a aquests problemes és doble, 
d'una banda, aturar el ritme de destrucció de l'activi
tat industrial, re fon;:ant l'actual sector industrial, i, 
d'una altra part, potenciar el desenvolupament de les 
noves activitats industrials. I per aconseguir aquest ob
jectiu, ja li vaig dir a les dues intervencions meves pas
sades, i li repetesc, que es requereix realitzar activitats 
de formació per augmentar el grau de capacitació tec
nica deIs responsclbles de les nostres empreses en cur
sos de gestió, d'organització, disseny i també introduc
ció a les noves tecnologies.. Es necessita també realitzar 
activitats d'in!formació i d'estudis, promocionar', per 
una altra part, totes les activitats dil-igides a incorpo
rar el component disseny dins I'activitat industrial, 
elevar, també, el nivell tecnologic de les nos tres empre
ses, promoure una política d'homologació i promourc, 
també l'artesania. 

Perque es vegi la línia d'actuació i es pugui com
prenc\re la polítiC<1 industrial que duim a terme, i no
més a Utol d'exemple, li puc dir que, quant a la for
mació, hem realitzar més de 50 cursos de gestió, orga
nització, empresarial, disseny i tecnologia. Pel que fa 
referencia a informació i estudis, hem l'ealitzar l'inven
tari de recursos tecnologics, la publicació d'un fullet 
de suport economic a les empreses i un altre sobre 
tramits i gestions per a la creació d'una empresa. Hem 
mantingut les oficines de Menorca i Eivissa pels ser
veis de l'OPIP, i, fins i tOl, fins i tot, s'llaura realitzat 
el cens industrial i tecnológic, i aixo per citar alguns 
exemples d'actuacions . En el camp de disscny, hem 
concedit deu beques per estudiar disseny a escoles 
europees, donarem personalitat jurídica, molt prest al 
Centre de Disseny, que scgurament sera una fundació, 
i vull destacar aquí l'establiment del Centre assistit 
p er ordinador, el CAD-CAM, de Maó, i la promoció i 
finan<;:ament d'un programa de c1isseny del mobJ e per 
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a una agrupació d'empreses. Quant a tecnologia, hem 
fixat projectes d'innovació tecnológica, perdó, hem fi
nan~at projectes cPinnovació tecnológica a través del 
CEDETI en coHaboració amb el Ministeri, a través 
d'aquest conveni que tenim firmat amb el CEDETI, i 
els tecnics de l'OPIP han donat i donen assessorament 
tecnologic a totes les empreses, més de dues-centes, 
s'han fet aquests assessoraments. Quant a normalitza
ció i homologació, vull destacar la constitució de la 
formació del centres d'estudis de la construcció a Ba
lears i el suport als laboratoris de Ciutadella i d'lnca. 
1, quant a l'artesania, dir-li que estam desenvolupant 
la Llei, i que estam establint un programa per a la 
implantació de productes artesans amb denominació 
d'origen i productes amb garantia artesanal, hem co
men<;at amb el programa pilot de la denominació d'ori
gen del vidre i, al mateix temps, estam potenciant les 
nos tres empreses artesanes i fomentant la comercia
lització deIs seus productes, i a títol d'exemple li puc 
esmentar la campanya que es posara en marxa el de
sembre, probablement dia 15 de desembre. 

En el camp de la indústria, pel que fa referencia a 
l'administració, podríem dir, cl'inclústria no entraré en 
el que són seguiment d'expeelients, només li elonaré 
una xifra, si li serveix, en aqucsts moments estam ma
nejant un volum ele 50.000 expedients, aixo vol dir que 
del 83 al 85 s'ha incrementat en un 25 %, aixo demos
tra qualquc cosa en el que fa referencia a l'activitat 
economica. 

Srs. Diputats, Sr. Alfonso, ?i aixo no és una polí
tica coherent, voste ens móstri de qualque forma, no 
dient que no feim o que deixam de fer, sinó que em 
digui que no és coherent perque voste creu que no 
hauríem ele fer aixo i hauIÍem de fer allo altre, pero 
crec que no s'atreveix a entrar-hi, aquí dins, i jo vol
dria que s'hi atrevÍs. L'actual estadi de desenvolupa
mcnt industrial, Sr. Alfonso, estam impulsant la intro
ducció del disseny a les empreses, estam reduint i fent 
més flUIda la informació que interessa, estam propi
ciant la introducció de les tecnologies de punta, com 
pot ser el disseny, a través de la informatica i de la 
instaHació de robots, i tot aixo es completa en un pla 
de [ormació amb la promoció del sol industrial i amb 
el suport financer, tampoc entrar dins l'eficacia de la 
línia de Cl-edit. I, endemés, tot aixo es b, quasi sense 
transferencies de l'Administració Central. perque com 
tots vostes saben molt bé, els organismes que s'cncar
reguen de la promoció industrial no han transi'erit fans 
per a aquestes actuacions. 

Eviclentment, Sr. Alfonso, i estic convenc;ut, i voste 
també que no feim una política industrial a l'cstil de 
l'Aelministració Central o d'algunes altres Comunitats 
que, com poclem veure als mitjans ele comunü;:ació, 
dediquen 15 ó 20.000 milions a un programa ele capta
ció cl'empreses. Nosaltres no tenim ZURs i els polígons 
ele preferent localització inclustrial, com també sap, eles
apareixen, peró duim a terme, en la mesura que ens ho 
permeten els nos tres pressuposts, una política indus
tri:ll coherent. 

Si aixó, Sr. Alfonso, no és una política ni és una 
línia actuació concreta i cohercnt, jo voldria que m'ho 
explicas, pero no que cm digui, no feis, és que cleixau 
de fer, és que hauríeu ele fer. Voste ha dit, tot d'una que 
ha entrat, tal el'una que ha comenc;at a parlar que era 
inútil intentm- fer una exposició completé', la culpa és 
se\'a, hagnés tocat un pUl1 t concret elins la InterpeHa
ció, no faci una lnterpelhció amplia, alla On després 

jo em veig obligat a anar un poe. de bólir per poder-li 
explicar, tot perque la meva obligació és expliear-li tota 
la política una: vegada més, a veure si 1~0 entén, les 
línies de la política, pero a mi m'agradaria molt entrar 
dins una qüestió personal, sigui el sector que sigui, 
m'han dit que només tocaria el tema de les sabates i 
del cal<;:at, SI. Alfonso, no hi ha entrat per res, voste 
s'ha limitat a desc.riure la problematica que té el sec
tor, aixo nosaltres ja ho sabem, vos te, si vol discutir 
de política industrial, em eligui que és el que no feim 
i hauríem de fer, f) que és el que feim i feim malament, 
pero és que ni tan soIs aixo, Sr. Alfonso, la postura 
que fa voste aquí, jo li he de dir la veritat que el meu 
nin, que té cinc anys, cree que quasi quasi ho sap fer. 

En comcr~ exterior, voste em parla que hem de 
promocionar les empreses, jo li repetcsc, i voste ho 
sap, que el comen;: exterior no el tenim transferit, si 
precisament en els pressuposts del 85 hi havia una 
partida aIla on es deia «comercio exterior», i va telefo
nar el Sr. Guerra, i ha varem haver ele llevar, i ara 
em cliu que hem de fer comer~ exterior, Sr. Alfonso, 
jo no l'entenc, nOlnés per acabar, non1és em queda una 
qüestió i dins la I'eplica pentura tendré temps, que ... 
es facin negocis especulatius, Sr. Alfonso, a mi m'agra
daria que em donas noms, perque estic convenc;ut que 
aixo és impossible, perque ql1an s'abona la subvenció 
és una vegada que esta teta la inversió, si la inversió 
no es fa, no hi pOi: haver subvenció, Sr. A;fonso, i me'n 
digui un, pel-que si és així, que no el trabara, estic se
gLll- que no el trobara, voste va tenir accés la primera 
vega da des elel President de la ... i sap que les té, 16-
gicament, i vengui el dia que vulgui, i estic convenc;ut 
que no en trabara cap. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vagi acabant, Sr. Conseller. 

EL SR. OLIVER MUT: 
Sí, Sr. President, acabo 1 a mi, el que m'agraelaria, 

Sr. Alfonso, és que la Moció, que tanmatf:ix la presen
tara, perque és evident, tanmateix no el convencen 
mai, si és la seva obligació, que almanco a la Moció 
sí que li agrairia que la fes una miqueta més con
creta, i a mi m'agradaria molt entrar a discutir qual
sevol sector, cal~at, moble, bijuteria, qualsevol sector, 
pero siguem seriosos, per favor. 

Moltes gracics. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Conseller. 
Sr. Alfonso, vol replicar? 
Disposa d'un tcmps de cinc minuts 

EL SR. ALFONSO VIL!..ANUEVA: 
Gracies, Sr. Presirlent. Sres. i Srs. COJ1.sellers. Quan 

no es tencn raons es va a la qüestió personal, jo no hi 
vaig mai. Li he dit al Sr. Conseller que 110 era la seva 
responsabilitat, bé. l'ha agafada. J a diu el Sr. Conseller 
quc el seu llin li ha donat classes i, per lant, la'ns ha 
explicada aquÍ, em pareix molt bé, jo no tenc res a dir 
que el seu nin ele cinc anys li eloni cbsses, pero sí li 
agrairia que no utllitzas, quan vengui aquí, el metode 
«holendorf», que ja ho hem dit moltes vegades, o el 
que ha fet. Perque, Sr. Conseller ,la InterpeUació és un 
resum molt pctit del que 1i volem dcmanar, i com que 
ha ele ser un tema ele política general, resulta que l'hero 
de donar com a política general, i Ji hem xerrat de po-
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lítica general, i li hem ditel que voste fa i el que no 
serveix per a res, li ha hem dit així de claro I és evi-

, dent que fa feina, Sr. Oliver, faltaria més, per aixo 
cobra, només ens faltaria que no ens hagués pogut dir 
la quantitat de fires que fan, que estan al Butlletí, la 
quantitat de reunions que té i les idees, les vuit beques 
de disseny que han fet, molt poc balan<; per tres anys 
de Govern, senyor. 

Li he dit que la perla de la seva política economi
ca, ele la política economica del Govern eren les sub
vencions a empreses, i aixo era la perla, perque aixo 
així ho varem defensar en el Pressupost, perque la res
ta és gestió, no és política economica, és evident que 
cstam d'acord que hi ha d'haver nou disseny, i no no
més per ordinador, sinó per imaginació, sobretot en 
calc;:at, és evident que s'han de formar empresaris, 
qualcun deIs que formen amb la CEDETI presenta, 
després, suspensió de pagaments, pero aixo és anecdo
tic. Aixo no té la més mínima importi:mcia. És evident 
que aquestes accions s'han de fer, pero aixo és gestió, 
aixo no és política economica. 

Vol que entrem en el que s'ha de fer en calc;:at? 
Jo li ho elic. Primer, estudiar-se scriOSamEl1t el sector, 
calc;:at, fusta, alimenlació, seriosament, no així com 
1'h3n estudia" que no el s'ha estudiat. Li ho vaig dir 
fa un any, lenien temps, li vaig fer una proposta, en 
sis mesos que es duguin estudis a aquest Parlament 
sobre els sectors deprimits el'aquesta economia, no la 
varen acceptar, no ens diguin que no li ho hem dit, li 
varem dir. 

L'hem eEcoltat, els principis i les millores, pero 
és que són uns principis que si continut>n així seran 
uns finals. seran uns finals de la indústria, no seran 
uns principis de política ecollomica. 

A mi cm sap molt de greu sempre xerrar, si és un 
metode més o no el que ha de fer un Gúvern quan li 
tan una lrittTpeHació, és escoltar, després d'haver es
coltat, contestar a allo que se li demana, no contestar 
al que ha escrit abans. L'únic, guan fa una interpeHa
ció, que pot escriure abans és 1'interpeHant, no és el 
Govern, perque resulta que després l'interpeHant va 
per un 1Ioc, i el Govern va per un altre,i. lógicament, 
no ens podem en1endre de cap manera, si voste m'ha
gués escoltat, se n'hagués aclonat que hi ha problemes, 
aquests problemes tenen o no tenell solucions, i li ha he 
dit, i jo, per exemple, puc opinar, que no ho dic, que el 
sector moble té molt poques soluciolls. puc opinar aixa, 
i puc opinar que ['a taIta una reconversió del sector cal
c;:at, pero el Conseller opina que no i no va a les reunions 
que el convoquen a Madrid, juntament amb Alacant, 
no hi va, quan es parla de reconversió del sector cal
<;:at. Jo puc opinar que sí que fa taita la reconversió, 
el Sr. Conselkr es veu quc opina que no fa falta. 

Bé, a mi m'agradaria que fossin uns tecnics, per
que ens lli jugam molt en aqucsta Comunitat Autó
noma amb aquest tema, i no puc estar en dcsacord, 
en acorcl, er:. absolut, amb el desequilihri sectorÍ<ll i 
tal, aixo ja són coses passades. Sabem que el turisme 
o el sector servei és el seclor preponderant de la nos
tra economía, pero que aixo produexi desequilibris in
salvables ::lIs altres sectors, no senyor, aixo fa temps 
que ho hem superat tots, voste també, i no sé com li 
ha sortit aixo. Nosaltrcs creim que s'ha de conservar 
un sector inc~ustrial, pero no a costa ni perquc el sec
tor turismc decaigui o no, també de moment no ele
caura, tots sabcm que el sector turisme, avui per avuí, 
és de tots, exceptc gucrres. el sector industrial, i 

entre cometes, més segur del món economic de les 
nostres IHes, i d'Espanya, el més segur. Per tant, no 
anem que no és segur, i després anem als desequilibris 
regionals. Nosaltres tenim una economia determinada 
a les nostres illes, i hem parlat del sector industrial i 
no hem entrat dins el comercial, i li diré per que no 
hem entrat dins el comercial, perque el sector comer
cial, que aquí van la majoria d'aquests credits de circu
lant i d'industrial, etc., aquest sector esta moIt poc 
estudiat, i qua n li varen dir, per favor, l'estudún, és 
perque les dades són mínimes, estudiat des del punt 
de vista, no només -ara acabaré, Sr. President-, no 
només d'una relació o inventari de comerc;os, sinó des 
d'una perspectiva economica. Aqueix esta molt poc es
tudiat, i la veritat és que un no sap bé, ni vos te, ni jo 
ni el Sr. Soler no sap bé si aquest minifunclisme co
mercial és bo o dolent, un no ho sap gaire bé, a aixo. 
1 voste ho ha firmat, que és molt doleGt, i jo no li 
diria tanto El que sí és molt dolent és ajudar com 
s'esta ajudant des el'aquesta Comunitat Autonoma a 
ampliar aquest minifunc1ísme, potser que sigui bo, pot
ser que sigui bo, potser que sigui bo a concentració, 
potser que sigui bo a concentració de compres, pero 
el que és segur que no és bo són aquests credíts indis
criminats que 110 s3bcn on van, i que li garantesc, aixo 
li garantesc que he comprovat que sí van a aquest ne
goci especulz,tiu, i l'únic que li dcman és que cls seus 
he comprovat, com pot suposar, no li dÜ'é com ni on, 
inspectors ha comprovin. No li deman res més. 1 ho 
he comprovat, com pot suposar, no li diré com ni on 
perque no vull, no vull que la gent que informa des
prés no infor111i, sobretot no vull atacar l'honorabilitat 
de cap entitat financera ni de cap particulal', mentres
tant no hi hagi proves, proves que, documentades ... 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, moltes gracies. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Moltes grácíes, Sr. President 

EL SR. PRESIDENT: 
Disposa, Sr. Conseller, el'un temps de cinc minuts. 

EL SR. OUVER MUT: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. En el princlpl 

de la meva intervenció li he dit, Sr. Alfonso, que no 
em quedava més remei que explicar la línia de polí
tica comercial i industrial, perque aíxí voste m'ho de
mana i m'bo diu a la InterpeHació. Li he dit, per una 
altra part, que m'agradaria que dins la Moció pogués
sim entrar a discutir sector per sector i el que voste 
vulgui, pero no em digui, per exemple en el cam]) del 
cal<;at, i ja com a avanc;:ant, que el que s'ba de fer és 
un estudi. no s'ha de fer un estlldi en el tema elel cal
<;at, a més a més es pot fer un estudi, el que s'han de 
fer són actu"cions, i són les actuacions que nosal tres 
estam fent en el cah;:at, i voste vol suposar que nos
aItres en ca!cQt no [eim res. Em parla de !Q reconvcr
sió del calc;:at, jo no he dit gue no estigui d'acord, ni 
el contrari, és una afirmaeió que crec que I'ba entesa 
malament. jo no he dit que el turisme davalli, el que 
li he dit és que el turisme era el motor de la inc1ústria, 
él remole dt~~ tllrisme. sí senvor. el "boom» el el turis
me ya ser, és el motor que va moure l'ecollomia a les 
nostres i11e5. aixo és el que jo li he venJ?:'-lÍ a dir, i en 
aquest moment, C0111 quc el turisme ja esta més o 111an-
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ca saturat, no pot fer aquesta funció que va fer de 
motor a partir de l'any 60, aixo és el que li he volgut 
dir. l. L Il~ 

Tampoc no he dit que aquest minifundisme sigui 
dolent, no ho he dit, no, voste ha dit que jo he fet 
aquesta afirmació, jo no ho he dit, l'únic que he ven
gut a dir, i 2mb aixo demostr que voste no sap quina 
política duim endavant, i a mi em fa la impressió que 
no escolta, que la problematica que té el comen; inte
rior a les nos tres illes és que ha perdut el tren res
pecte deIs al1res palsos. És a dir, que els seus establi
ments, li he posat l'exemple que no tenen ni caixes 
enregistradores, no tenen equipaments de fred, és a 
dir, que la reforma deIs establiments comercials, aixo 
és el que hi ha en aquests moments. Jo no defensaré ni 
el comen;: pctit ni el comen; gros, jo el que defens és 
un lliure mercat, i evidentment passa que els pettis co
mer({os estan en desavantatges, contra els grossos, pre
cisament pcrque no estan posats al dia. I li he expli
cat tots els problemes i crec que no importa entrar-hi, 
per falta d,: coneixements, per falta de liquidesa, en 
definitiva, ccneix el problema. 

I els credits, cm cregui Sr. Alfonso, que jo, si voste 
em diu, que no m'ho dira, que hi ha aqllests negocis 
especulatius, almanco Ji demanaria que, com a favor 
personal i confidencial, almanco m'ho digués. 

En la línja de credit, una xifra li puc dir, no li puc 
donar encara els sectors que s'han beneficiat més, no 
li puc dir encara, vaig dir que sí, que li donaria, pero 
sí que li puc donar una dada jq: s'han creat, amb 
aquests credits més de 100 empreses, i més de 400 sm
preses han tengut accés a ampliar o a rernodelar el seu 
negoci, i més de 1.000 110cs de feina que s'han creats, 
amb eIs crcdits que hem subvencionat. Crec que aixo 
és important i li ha puc demostrar el dia que vulgui. 

MoItes gdlcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Conse11er. 
Per fixar la seva posició. volen intervenir els altres 

Grups? 
Per Esquerra Nacionalista-PSM, té 1a paraula el 

Sr. Sebastiil Serra Busquets. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. Molt breument. Hem escol

tat atentament, hem escoltat el que ha Qit el Sr. Al
fonso, el que ha dit el Sr. Oliver, el que duia escrit, fet 
abans, i el que 11avors ha anat dient, així, de «motu 
propio», per entendre'ns, i un parell de coses molt con
cretes sí que Esquerra Nacionalista les vol dir. 

La primera, Sr. Oliver, senyors del Govern, inves.ti
guin, investiguin élquesta qüestió de l'especulació i del 
que podríem dir, defraudadors a la Comunitat Auto
noma, i defraudadors a tota la població. Cal investigar 
molt concretament l'acusació que ha fet el Sr. Alfon
so i que, per a nosaltres, és molt greu si és que hi ha 
qualque inchci que aixo pugui ser verÍtat Per tant, el 
primer de tul és demanar una investigac:ó seriosa en 
aquesta qüe"tió deIs credits. 

Le segona, nosaltres som, pentura, molt resolts, 
pero nosaltres creim que hi ha una cosa de la qual 
vostes no n'han parlat gens: indústries derivades d'agri
cultura, ram:lderia i pesca. Creim que en aquestes illes 
són les possibilitats reals que existeixen de crear llocs 
de treball i de fomentar, a la vegada, un sector que, 

sobretot, amb l'entrada al Mercat Comú, tendra greus 
problemes, i avui no se n'ha sentit ni una paraula. 

Tercer, í'omentin vostes la producció que es fa a • 
les Illes, per al consum a les IIles,. és a dir, procurem 
fomentar el que es consumeix, el que es produeix en 
aquestes illes en el sector industrial. 

Quart, procurem, vostes ja ho han fet, han subven
cionat a sec.;tors empresarials, nosaltres demanaríem 
que mirin una mica més a quin s sectors empresarials 
estan subvencionant, no només amb els credits, sinó 
amb subvencions directes i, sobretot, al sector del cal
({at que es miri un poe més, perque tenim entes que 
qualcú, amb subvencions del Govern Autonom, Ji ha 
anat molt b( per devers fires internacionals. 

Per altr2. banda, i per acabar ja, no hem sentit n~ 
una paraula del foment a les cooperatives i fomentar 
el cooperativisme industrial, i pensam, per tant, que 
són coses concretés que es poden fer. I nosaltres de
manaríem al Grup Socialista que incloent un poc les 
coses que diem i les coses que aquí no s'han dites 
entre tots, I~S faCl una Moció per ordenar un poc el 
sector industrial. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes ~racies, Sr. Diputat. 
El Sr. Jeroni Albertí, pel Grup Regionalista de les 

Illes, té la parelUla. 
Disposa. Sr. Diputat, d'un temps de cinc minuts. 

EL SR. ALBERTí PICORNELL: 
Sí. Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. El nostrc 

Grup no pensava intervenir, avui, perque a la vista de 
l'enunciat d'aquesta Interpellació, que diu «demanar 
de la político indL'strial i comercial del Govern de la 
ComuniLat Autonoma i els objectius a C~lrt i mig ter
mini que s'ha marcat per corregir els problemes indus
trials i comercials de la nostra Comuni taÍ», pensare'11 
que seria un dia que .escoltant aprendríem moll. I ens 
adonam que no hem apres res, perque a una InterpeHa
ció del Grup Socialista, on fins i tot denuncia irregu
laritats, possibles irregularitats, que s'han de compro
var, el Sr. Conseller no ha contestat client quina po
lítica industrial té el Govern. 1 jo sortiré de la comercial 
i aniré a la industria!. 

El Sr. Conseller ha dit, entre aItres coses, com 
sempre, qllasi sempre surt que el Sr. Oli,er ha dit no 
sé que, qllasi sempre surt aixo, pero no ha dit, ha dit 
una serie d'8ccions que estan fent, ha dit una serie de 
coses que estan fent, pero no ha dit quin és l'oójectiu 
final, pel qual es [an les inversions, pel qual es fan les 
actuacions. 1 jo crec que el més necessari, i no em vull 
avan¡;ar ja a futut''i debats, és saber si hi ha o no hi ha 
un programa indll.Strial des del Govem, i jo he tret la 
impressió que aquestes accions que voste ha dit que 
fan, no es fan sota un programa de promoció indus
trial, sinó a demanda de parto Quan hi ha un sector 
que necessita ajmla, demana que Ji bonifjquin els inte
ressos, i vastes els hi bonifiquen, pero no hi ha un 
programa cl'ínversió industrial, de. realment, veure per 
quin camí han d'anar aquestes illes nostres per fer 
front al repte del Mercat Comú, per exemple, i per 
sortir, no del monocultiu del turisme, que jo estic en 
desacord total amb voste, que no ha tocat sotiJ, el 
turisme, am~1 imaginació, és capae; d'estirar molt més 
el motor de l'economia del que ha estirat fins avui, 
pero no tan soIs és aquest, és que necessitam saber, en 
aquest moment, fer política industrial, vol dir comen-
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c;ar a pensar quins són els sectors de futur en aquestes 
illes. Si el seu objectiu, i a mi m'hagués agradat que 
ho hagués dit,. és que el nostre objectiu de política 
industrial, és salvar les indústries del cal<;:at i és salvar 
les indústries de la fusta i és salvar el que sigui, per 
tant, farem accions cap a aquest punt, pero jo deman, 
i vull volar un poc més alt, en aquest moment, que 
entram en el Mercat Comú, hem anat a cercar quins 
són els sectors que són possibles a les nostres illes i 
tenen futur de competencies? Jo li as segur que som un 
autentic defensor de l'economia privada, i no és a base 
de subvencions que funciona l'economia privada, és a 
base d'iHusió, de mercat i de ganes de competir. Aixo 
és el primer que li fa falta a un empresari, i quan aquí 
comencem que tot funcioni a base de subvencions, 
l'economia privada esta seriosament amena<;:ada, la ini
ciativa lliure esta seriosament amenac;ada, perque un 
empresari el que ha de fer és competir, alla 00 hi ha 
mercat, alla on hi ha capacitat, alla on hi ha ganes i 
alla on realment hi ha esperi t empresarial. 

Pero, de totes mancres. continuar un poc fins que 
el Sr. Presiúent m'aturi, perqué és un tema del qual 
en podríem parlar tot l'horabaixa, aquest programa in
dustrial o la política industrial que hi hauria d'haver 
avui. Repetesc, s'han estudiat quins són els sectors de 
futurs? S'ha estudiat si a una illa en que un sector 
que té una excepcionalitat marcada necessita compen
sar-se, no el sector, sinó els lloes de feina, amb unes 
activitats mcIt més estables, tot l'any, que permetin 
dur l'atur estacional de l'hivern a uns límits suporta
bIes? S'ha, :-ealment, entrat a veure si és convenient 
comen<;ar a captar inversions cap aquí, 2mb alta tec
nologia, que ens permetin fer front a la resta del Mer
cat Comú? És que ens podem permetre el luxe de per
dre l'oportur.itat d'integrar-nos en el desenvolupament 
industrial i tecnologic que avui és un repte importarit 
per a les Comunitats Autonomes i que esta girat a ser 
el motor d~ l'economia del futur? I no ens adonam 
que estam. quan tothom va a cercar inversions a Euro
pa, nosaltres estam agafant un greu desfasament amb 
altres Comunitats Autonomes, que aixo és fer autono
mia, amb altres Comunitats Autonomes que sera irre
cuperable si no comenc;am afer passes en funció que 
aquestes inversions venguin aquí, que no vagin a altres 
Comunitats, i aixo no és ser insolidari, aixo és comen
c;ar a tenir cura de casa seva . 

Aixo és el que a mi m'hagués agradat sentir, avui 
horabaixa, per part d'uns i deIs altres, i no contestar 
si voste en sap, i jo no en sé, i si no sé que, i si no sé 
«quantos». Pens que, quan tenim una oportunitat de 
parlar de programes, hem de parlar de programes, i 
no hem de parlar de coses petites, sinó que estam, 
realment, realment, en un punt -acab, Sr. President, 
perque se m'ha acabat el temps, temes encara me'n 
queden--, S!llÓ en el punt de comenc;:ar, entrar en allo 
menut quan realment necessitam, des de la nostra Co
munitat, voJ ar un poc alt, posar un poc d'imaginació 
a les polítiqlles industrial s i, realment, treure profit 
el'una situació nova, que vé, i que no és negativa si 
nosaltres S0111 capac;os de ser positius. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes graeies, Sr. Diputat. 
El Sr. Joan Verger, pel Grup Popular, té la pa

raula. 
Disposa d'un temps de cinc minuts. 

EL SR. VERGER POCOVÍ: 
Sí, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Ens tm

bam avui davant una InterpeHació que, per moltes ex
plicacions o preguntes o coses que quedin sense con
testar o contestacles, tant per part de l'Oposició com 
per part del Govern, no deixara satisfets a ningú, per
que tots sabem que és un tema complex i un terna di
fícil. Complex i difícil per tant, i és una realitat, el 
sector turístic ha coHapsat, en part o totalment, els 
sectors primaris i secundaris, i tot el que: no s'ha IDO" 
gut i, en aquests IDoments, encara no es mou, o quasi 
tot, al voltant d'aquest turisme, realment té un tutur 
difícil i incert, per molta imagina ció que s'hi pugui 
posar. 

Creim, com a Grup, que és necessari que el Go
vern hi posi imaginació, que faci accions, i crec que 
en fa, el COllseller ens ha dit aquí que, a nivell de co
men; interior, perque ara resulta que ningú no en vol 
xerrar, qua n a aquesta JnterpeHació se'n xerrava, re
sulta que la política esta centrada a promocionar la 
formació professional del sector que era necessari, a 
incentivar les associacions, ampliacions d'establiments, 
que era necessari i s'ha fet, a millorar la capacitat fi
nancera de les empreses, creant els instruments de fi
nanyació preferents, i aquí nosaltres també demanam 
al Govern que inves tigui, que investigui, i no es poden 
fer acusacions com les que han fet aquí, d'una forma 
tan general, dient que hi pot haver vius, jo diria «fe
nicios», Sr. Alfonso, quan en conegui un d'aquells que 
ha abl;lsat¡ ho digui, que nosaltres també l'estalonarem, 
pcrque volem que s'investigui, i si n'hi ha un que ha 
abusat deIs [ons públics, hem d'anar cap a ell, perqu~ 
de vius i de fenicis en sobren. 

I es podria fer qualque cosa més a nivell de co
men; interior? Pens que no, poca cosa es podia fer si 
no fos una cosa que tot el comerc; interior demana, 
que és eliminar l'excés de burocracia, que logicament 
aixo no ho pot fer tot sol el Govern Autonom. 

Pel que fa referencia a la política comercial, pen
sam que el Conseller d'Jndústria i Comen; ens ha ex
plicat c!arament quin era l'objectiu principal: augmen
tar la nost1'a capacitat de gestió fora de les nostres 
illes i crear, per a les Balears, focus d'atracció per a 
compradors. J, en aque.st sentit, vulguem o no vul
guem, crec que són importants els esfon;:os realitzats 
en política ferial. La Fira de la Bijuteria a Menorca 
no és un capritxo, és una necessitat qUe ha demanat 
el sectOl-. La Balears Nautica, que és un Tutur possible 
i interessant per al sector, l'ha demanacla el sector i 
esta molt content i l'hem de continuar promocionant. 
Tecno-Turística ha estat un exit, i els sectors que han 
concorregut es mostren tremendament satisfets. Són, 
pens, exponents clars d'una· encertada po~ítica de cara 
a aquesta creació d'aqucsts focus d'atracció per a com
pradors que tanta bIta ens feia a les nos tres illes. 

J, entrarem, ara, a la política industrial. Pero, com 
és possible que aquí, tan alegrament, es digui que s'ha 
de tenír tan1a d'im2ginació quem, en aquests moments, 
certes zones espanyoles, amb aquests ZURs, les Zones 
c1'Urrrent Rc~ndustrialització, tenen llns avantatges que 
nosaltres és impossiole que tenguem, i si passam Jlis
ta, resulta que ara, amb la creació deIs ZURs, s'han 
sw;;p es els polígor:.s de preferen t localització indus
tri81, que aquí n'hi h2.via un parell, el de Marratxí, i 
com que ara tenim els ZURs, ara no podem ten ir els 
polígons de preferent localització industrial, i el Go
vern Central ens ha deixat amb dos p8ms de nassos, 
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perque ens ha deixat fora ZURs i fora polígons de 
preterent localització industrial, que és el que necessi
ten les indústries per muntar indústries amb uns preus 
assequibles i amb unes condicions acceptables poder 
fer la competitivitat a les altres zones que s'estan 
muntant a Espanya, a conseqüencia de la reconversió 
industrial. 

Podem pensar, també, en un gran pla d'industria
lització, quan aquest pla d'industrialització duria pro
blemes de contaminació, per suposat a les nostres iIles, 
impossible. Tecnologia punta, de la qual el Ministre 
Joan Majó, amic me u, és tan aficionat, i jo també, i 
que cada vegada que aquí ha vengut una empresa 
d'aquestes , una gran empresa, perque la tecnologia 
punta la tan les grans empreses, no la poden fer les 
empreses petites, resulta que al final, després de mol
tes conversacions, el que han fet és anar-se'n als ZURs 
aquests famcsos, que nosaltres, com he dit, no en te
nim cap ni un. I pens que el Govern, sí que ha fet, 
dins les seves possibilitats, unes activitats de formació, 
una prom.oció dins disseny, una elevació del nivell tec
nologic, una homologació i una normalització de pro
ductes, una promoció el 'a rtesania, que crec que és, en 
aquests moments, el que es podia fer, i aquí el Con
sellel' s'ba oferit a xerrar, a qualsevol moment, de pro
blema tiques puntuals, ja sigui del sector calc;at, ja 
sigui del sector que sigui. 

Jo, Sr. Alfonso, la crítica que voste ha fet al Go
vern, sap que nosGltrcs la hi feim al seu Govern, per 
consegüent, quasi quasi podria venir a fer-se la fitxa 
d'AP, perque coincidil'íem en aquest sentit. 

I, pel' una alU-i part, si el Conseller ens ha dit que 
s'han creat 1.000 llocs de feina, i nosaltres estam con
venc;uts que sí, pens que el seu Govern, del Partit So
cialista, és qui els ha destrults. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Mol tes gracies, Srs. Diputats. 
Aquesta Presidencia decreta u n descans de deu 

m inu ts . 

IIl.-2) 
EL SR. PRESIDENT: 

El punt següent de l'Ordre del Dia és el relatiu, 
també, a InterpeHacions, tractarem la presentada pel 
Grup Parlamentari Socialista, relativa a la política del 
Govern Autonom en el tema de les subvencions esco
lars. 

Secretaria, vol fer, per favor, lectura d'aquesta In· 
terpeHació? 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
«DarrenllTIent hem assis tit a tota una sene de de

claracions elel Goven1 de la Comunitat Autónoma so
bre els denominats xecs escolars, que no tan soIs han 
sorpres als responsables de l'educació, sinó que creen 
un yertader estat de confusió i inj1.l s tícia. Per tot aixo, 
el Grup Parlamcntari Socialista intel'peHa el Govem 
de la Comunitat Autonoma sobre: 

Quina és la política del Govern de la COlTIunitat 
Autonoma en el tema de subvencions i ajudes a cen
tres escoJars i 31umnes deIs esmentats centres»? 

EL SR. PR-ESIDENT: 
Moltes grades, Sra. Secretaria. 

Té la p ar aula el Diputa t Sr. Joan Nadal, p er de
fensar aquesta InterpeHació , 

Disposa, Sr. Diputa t, d'un temps de quinze m inu ts. 

EL SR. NADAL AGUIRRE: 
Sr. Presldent, Sres. i Srs. Diputats. La premsa, 

com moltes altres vegades, ens va obrir els ulls sobre 
un tema que, podem dir darament, que ens va crear 
escandol: Les manii'es1acions del Conseller de crear 
un denominat xec escolar que subvencionas els alurn
nes deIs centres que, de qualque forma, havien rebut
jat la concertació o la subvenció amb el Ministeri 
d'Educació. Poques vegades ens havíem trobat davant 
un repte polític tan decididament elaborat i presentat 
com una acció de Partit, únicament amb un interes: 
l'interes electoral. A pesar de les ... conseqüencies que 
aquesta edició, dins l'ambit economic, podia tenir per 
a la Comunitat Autonoma, el deteriorament de les re
lacions que suposaria amb el Ministcri d'Educació i 
Ciencia, la poca incidencia real en el cO!Jjunt del sis
tema educatiu de les nos tres illes, sense entrar a va
lorar la seV2 possible inconstitucionalitat. 

Que és un projecte eminentrnent polílic salta a la 
vista, a l'actualitat, llna vega da aprovada la Llei Orga· 
ni ca de l'Educació, Llei que, a pesar dcls demagügics 
atacs que va rebre, va se r refrendada constitucional
ment, no té sentit intentar, eles el'una Comunitat Au
tonoma, boicotejar el seu esperit amb p(Crjlldici direc
te de tota la rest:-I de la Comunitat. I deim de tota la 
resta de la Comunitat, ele la majoria deIs ciutadans, 
pcrque a l'actualitat són tres els centres que no re
ben subvenció del Ministeri d'Educació i Ciencia tres 
els centres que no s'han volgut concertar: San Caye
tano, LluÍs Vives i Santo Tomas de Aquino, amb un 
total de 3.000 alumnes . Els restants centres privats 
concertats, els rcstants centres privats que reben sub· 
venció, 94, amb un total de quasi 45.000 alumnes. Com 
és de veure, a l'actualitat, els alumncs que no reben 
subvenció de centres privats és només d'un 7 %, pero 
aquesta xifra, si es relaciona amb la totalitat deis 
alun1l1es de les nostres illes, que són 98.281, ens dóna 
que els alumnes no subvencionats, per decisió del cen
tre, de tota la població escolar de les Illes, és única
ment i exclusivament d'un 3 %. O sigui, que el Go
vern de la Comunitat Autonoma pretén dictar una nor
ma que afe~tara, quan pugui ser aplicada, al 100 % 
deis escolars deIs centres no subvencionats, al 3 % de 
la població escolar. Que ha de tenil' gravíssimes con
seqücncies economiques per al Govem de la Comuni
tat Autonoma és evident, el projecte del mateix Govel'n, 
el projecte de la ConselIeria informa que es necessita 
per al curs 85-86 un mínim de 130 milions de pessetes, 
per al capítol 4t, subvencions, i un mínim de 14 mi
lions de pessetes per als capítols 1 i 2. 1 tot aixo p er 
subvencionar, amb un 30 %, el cost de l'ensenvan <;:a 
reglada, el cost de 'lensenyanc;a d'EGB. Pero, éso que, 
a m és, ens trobam que cls centres que no s'han 3collit 
a la concertació, que els centres que no estan sub
vcncionats, aVlli en dia, tenen una ensenyan:;:a que va 
de les 9 a les 10 ,000 Pts. mensuals, subvencionaríem 
un 30 %, subvencionaríem 3.000 Pts., aquesta ensenyan
c;a encara estaria, t endri a un cost ele 7.000 Pts. men
suals. Aconseguiríem alguna cosa amb a1:<"0? NosaJtres 
creim que no aconseg'.l iríem res. 

Pero, el mateix informe de 13 Conselleria assenya
la que, per als proxims anys, aquest pressupost s'ha 
el'incrementar de forma substancial, que no és sufi-
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cient en absolut, i que s'ha d'augmentar en detriment 
d'altres Conselleries i d'altres programes, i diu taxati
vament: «Es necesario saClificar otras actuaciones más 
generalizadas o de impacto social electoral menor». És 
evident que el mateix informe de la Conselleria ja con
sidera aquest projecte xec com un projecte d'impacte 
social electoral. A l'actualitat, el deficit públic a la 
primera meitat de la legislatura és de, aproximada
ment, 5.000 milions de pessetes, que augmentar possi
blement entre 1.000 milions més si, com pareix previ
sible, s'ha d'atendre als aval s subscrits pel Goven1 de 
la Comunitat. En el pressupost d'enguany, es creen 
noves, importants partides de deute públic, segons la 
notÍCia apareguda aproximadament 2.000 milions de pes
setes. l aquest informe ens diu que, en base a aquesta 
idea política, s'ha de subvencionar, s'ha d'afavorir a 
la Conselleria d'Educació en detriment de les inversions 
de les altres Conselleries, per iniciar un camí que es 
sap que no té final, per iniciar un camí que no es po
dra aturar i que hipoteca greument l'activitat de totes 
) es aItres Conselleries. 

És evident que aquest és un Govern de clretes, 
pero en aquest cas, jo crec, que també és evident que 
aquest projecte és un projecte d'un Govern de dretes, 
completament reaccionario No hi ha cap altre Govern 
de dretes, de cap aUra Comunitat de tot el país, ni Ga
lícia, ni Cantabria que s'hagin atrevit a aixo. No hi ha 
cap aItra Comunitat, ni Euskadi ni Catalunya, que 
s'hagin atrevít a aixo, i no són Comunitats governades 
pel Partit Socialista. És evident que aquest projecte 
l'únic que · pretén, a part de l'impacte electoral, és un 
enfrontament amb el Ministeri el'Educació, pero si 
realment aquesta mesura fos necessaria, si realment no 
quedas altre remei, perque s'ha fet una llei que ataca 
la llibertat el'ensenyanc;a que té aquesta norma, pero 
és que, avui en elia, amb la LIei Organica del Dret a 
l'Educació, tots els centres privats, no només tots els 
centres privats, d'acord amb l'article 53, poden defi
nir ... , no se'ls ataca en absolut, l'únic que se'ls diu és 
que el seu ideari ha d'estar dins la Constitució, només 
faltaria que l'Estat hagués de subvencionar un centre 
escolar que el seu ideari fos atacar la Constitució, no
més faltaria aixo, i jo no sé si és aquesta la voluntat 
del Conseller, perquc tots els altres centres sí que po
den ser subyencionats, sí que poden arribar a la con
certació, sí que poden anar a la concertació amb el 
Govern. 

Jo, realment, aquest projecte del xec, projecte ela
borat per la ConselIeria que ens anuncia, a més, que 
la LODE és una llei que provoca la supressió de la 
pluralitat, l'estatalització de l'ensenyanc;a i, en darrer 
terme, com a maxima iHusió deis sociaJistes intenta 
aconseguir '.una escoja única, pública i neutra. Sr. Con
seIler, quasi quasi han encerta t, quasi qua si han encer
tat, nosaltres volem una escola pública, nosaltres vo
lem una escola neutra i FlOsaltres volem una es cola 
per a tots. NosaItres mai, i les actuacions del Goven1 
així ha demostren clarament, no volem una escola úni
ca. Llcf!eixi les nostres clec1aracions, llegeixi les c1ec1ara
cions del Govern. 

Que és el que fa dir totes aquestes barbaritats al 
redactor el'aquest proiecte? Pentura, que els alumnes 
si!IUin obliqats a rebre l'educació dins el marc de la 
Constitució? Pel1tura, el dret deIs professors a la lli
bertat de catedra? Pentura, la possibilitat de particina
ció deIs pares, els alumnes i els professors a la gestió 

control del cenire? És que tal vegada, eom diuen, a 

millar deien, tots els detenninats sectors antí-LODE, 
que varen compareixer com esclata-sangs en el moment 
que es discutia la LIei, i que després varen desaparei
xer, i pareixia que tothom acceptava la LODE, tothom 
es va, després de la sentencia del Tribunal Constitu
cional, tothom es va sentir encantat amb la sentencia, 
que l'únic que deia era que la LODE era constitucio
nal. És que, per ventura, com eliuen aquests sectors 
aixo és un atac a la llibertat, és un atac a la llibertat 
d'educació? Nosaltres creim que, realment, el que pot 
molestar aquests sectors és que es faci una escala 
participativa, una es cola on organitzacions sorgides de 
la mateixa societat i que no poden ser manipulades, 
eom són les associacions de pares, les associacions de 
professors, les mateixes associacions d'alumnes, poden 
participar en les qüestions educatives. 

És evident que aquest és un tema de prioritats, i 
és un tema ele prioritats per al Govern de la Comuni
tat Autonoma i és un tema de prioritat per al Govern 
de la Nació, indubtablement per al nostre Grup. l, per 
a nosaltres, el prioritarí no és la creació d'un !loe gra
tui't per a cada nin, vull dir, és la creació d'un lIoc 
gratui't per a cada nin, no és la finan<;ació ele qualse
vol oferta, nosaltres volem que hi hagi un lloc gratuit 
abans de finan<;ar qualsevol oferta, avui, quan encara 
a molts ele pobles i a mol tes ciutats, hi ha escoles in
[radotades, quan hi ha escoles amb unes condicions 
que no són acceptables, quan encara l'educació a clis
minults no esta totalment coberta, quan estam a una 
província, a un país on hi ha una de les xifres més 
grosses d'analfabets de tota Espanya, i jo record al Se. 
Conseller que jo vaig sortir a aquesta tribuna a dema
nar, qua n di:>cutíem els pressuposts, que vos te inclogués 
una partida per a l'eelucació deIs analfabets, per a l'al
fabetització elel nostre país, í voste va dir que no te
nia doblers, voste va dir que el pressupost no li per
metia aquesta tasca. Que és, que ara li sobren, els do
blers? Que és, que aquesta ConseUeria, ara, ja no sap 
que n'ha de fer, amb els doblers? 

Bé, nosaltres creim, Sr. Conseller, que realment 
tot el que jo he dit per a voste no sera important, 
l'important és que estam a un any i mig d'eleccions, i 
a un any i mig d'eleccions s'han de prendre mesures 
espectaculars, s'ha d'obrir el sac deIs doblers. Indub
tablement, Sr. Conseller, voste tendra exit, sera molta 
la gent que vendra a demanar, perque quan s'obrí el 
sac dels dobIers, totbom s'hi apunta, o molta gent s'hi 
apunta, fíns i tot ha aconseguit que s'escriguil1 cartes, 
totes igual:>, a un eletenninat mitja de comunicació, 
tant de bé que ha aconseguit que no es faci amb la 
capc;alera de la Conselleria. Sr. ConselIer, s'estan afi
cant a un cami de difícil sortiela, i difícil sortida, no 
només per a voste, sinó per als governs que seguiran, 
i aquest camí, si vostes el contínuen, com diu el seu 
clan-er llibre-propaganda, al contrari, aixo no tendra so
lució, si contínuen. 

EL SR. PRESIDENT: 
MoItcs grücies. 
Sr. ConseIler. 
Disposa voste d'un temps de quinze minuts. 

EL SR. GILET GTRART: 
Gracies, Sr. Pres idcnt, Sres. i Srs. Diputats. Evi

dentment. ens trobam. cree, davant un debat d'un fons 
extraordinariament polític, i aixo, de cap de les mane
res, no s'113 de rebutjar per aquest ConselIer, en trac-
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tar un tema com l'anomenat Projecte Xecs. I vuIl in
sistir, ben clarament, Sr. Nadal, i voste ho ha dit un 
parell de vegades, que fins ara, fins a aquest precís 
moment, es 1racta únicament i exclusivament d'un pro
jecte, d'un projecte de la Conselleria d'Educació i Cul
tura, d'un projecte del Conseller d'Educació i Cultura, 
i amb aixo vull assumir, totalment, les responsabilitats 
que hi pugui haver en el transfons d'aquesta informa
ció, que voste ha llegit o vist, d'una manera fracciona
ria i mol tes vega des treta de contexto 

Aquest qualificatiu de projecte ho sera o es man
tendra fíns que hi hagi una decisíó definitiva. Si bé, a 
l'exposició de motius sobre la política del Govern en 
tema de subvencions escolars, voste es refereix, espe
cíficament, als xecs escolars, la part dispositiva, per 
clir-ho així, fa referencia a les ajudes, subvencions o 
ajudes a centres escolars i alullU1es deIs esmentats cen
tres escolars. Jo li vull dir que les ajudes es produei
xen, es produeixen via capítol 7, quant a instaHacions 
o acondicionament d'instaHacions esportives i via ca
pítol 4, quant al que són les biblioteques escolars per 
una quantía, francament, escassa, vistes les peticions 
que hi ha per part de centres estatal s i no estatals. 

Abans d'entraT dins el que és realment el fons, Ji 
he de dir que, de cap de les mane res, no puc adme
tre que es rcsponsabili tzi la Conselleria d'Educació i 
Cultura de les deficiencies que es poden produir, i sa
bem que es produeL'\:en, a coHegis estatals o no esta
tals, essent així, com voste sap molt bé, és competen
cia del Ministeri d'Educació i Ciencia o deIs ajunta
ments quant al seu mantenirnent. Tampoc no li ' puc 
admetre, Sr. Nadal, l'acusació que han fet al ConselIer 
Gilet, quant a les cartes que han aparegudes als dia
riso Pareix que el Partit Socialista, cada vega da que 
puja aquí elamunt, fa una acusació, tira la pecJ,ra i 
amaga la ma, pcrque jo l'empla¡;: a voste que em digui 
o em presenti una sola persona a la qual el Conseller 
Gilet li hagi dit que escrigui una carta. És més, voste, 
en certa manera, no vuIl dir que hagi jugat brut, vos
te el que ha volgut fer ha estat un enfrontament, una 
vega da més, entre un equip de Govern, que el satis
fara, o no el satisfara, pero esta formanl: un vertader 
equip, voste ha dit al comen¡;:ament que el Conseller 
ele Cultura, c!'Eelucació i Cultura pretenia detreure del 
Pressupost cf'altres ConseIleries per al pagament del 
xeec escolar, i, al final, \'oste ha dit, ha parlat de prio
ritats, aquest era I'esperit el'aquesta frase que voste 
ha tret del seu context: establiment de prioritats. Na
turalment, si jo elefens o actuu en base a un projecte, 
he de defensar aquest projecte, com es pot defensar el 
projecte o el programa de patrimoni o qualsevol altre 
programa de la Conselleria d'Educació i Cultura, com 
poden fer <lItres COllsellers amb els seus programes 
particulars o específics. 

Efectivament, \Inste mateix ho ha dit, el Partit So
cialista el que vol és una escola única, pública i neu
tra, i aixo no és sinó conseqücncia el'un punt del Con
~rés del Partit Socialista, i ha fa la hase d'una Llei 
Or¡úmica, la Llei Orgzmica del Dret él l'Ensenyanr;:a o 
a ['Educacié', anomenada LODE 1 ho va comenr;:ar 
l'any 1985 i rer aquest camí continuara, }1erque, arnés, 
hem de reconcixer que el millor ministre socialista que 
hi ha és el Ministre d'Educació i Ciencia. 

Que és el xec, realment? Que és que vol ser el 
proiecte xec escolar? El proiecte xec escolar vol ser, 
purament i simplement, una alternativa de l'aplicació 
a la LODE, mitjan<;:ant una ajuda directa al pare que 

tengui matriculat un alumne a un centre no estatal, no 
subvencionat pel Ministeri d'Educació i Ciencia al 100 
%, i li he de dir que, com voste sap, fins ara hi ha
via tres moduls diferents de subvenció: modul A, mo
dul B i modul C. El e ha desaparegut i ens trobam 
actualment, amb el modul A i modul B, El modul Á 
representa una subvenció al 100 %, mentre que el mo
dul B representa una subvenció inferior al 100 %, 
L'antic modul C era no subvencionar ni amb el 100 % 
ni amb un centim. 

Voste ha fet referencia als 3.000 alumnes o, perdó, 
als 3.000 i busques d'alumnes de tres coHegis concrets 
que no han concertat, per tant, estarien inclosos din~ 
un modul C, pero voste oblida que hi ha una quanti
tat bastant considerable de coHegis no estatals, que es
tan inclosos, encara, dins el modul B, aquest modul B 
representaria, en concret, segons els nos tres estudis, 
un possible nombre ele beneficiaris ele més de 18.000 
alumnes. És a dir, que els seus números no són correc
tes, no es tracta de tres collegis, es tracta de 18.000 
alumnes, entre els quals es troba, tant el seu fill com 
el meu, independetment que no crec que arribassin a 
ser beneficiaris de res. 

Oue hi ha aqui dins, dins aquesta alternativa? Sen
zillament, el xec escolar vendria a representar una cti
ca de govern cliferent, i aixo li dic ben clar, a la LODE 
s'estableix una alternativa, aquest és l'esperit del xec 
escolar, que representa una etica de govern diferent. 
És inimaginable que un govern no socialista apliqui 
una erica socialista, per tant, el que representa, insis
tese, és una diferenciació ben clara amb el que ente
nem que ha de ser la pluralitat d'educació, la plura
litat d'ensenyan¡;:a des del punt de vista socialista o 
des del punt de vista de Coalició Popular. 1 per que 
representa uaa etica de Govern diferent? Doncs, senzi
llament, perque nosaltres entenem que els pares tenen 
un deure, un dret a escollir la llibertat, a escollir el 
tipus d'ensenyan¡;:a que volen per al seu fill, i no po
dem veure, per molt que voste ens ha manifesti, que 
la LODE vengui 2 establir aquesta pluralitat de pro
jectes educatius, sinó tot el contrari, Voste m'ha dit 
que, segons amb l'articJe 53, si no ho recorel malament, 
de la LODE, s'estableix la possibilitat d'un ideari i s'es
tableix la possibilitat d'wla concertació, sempre d'acord 
amb la Constitució. Si voste ha lIegit les darreres no
tícies que han sortit a la premsa, amb la mateixa aten
ció que ha llegit el que h:t sorti t sobre el xec escolar, 
se'n ternera que actualment hi ha un gnm temor per 
part deIs coHegis no estatals a veure fins a quin punt 
arriba aquest concepte de constitucionalitat, donant-se 
el cas que el reglament o els reglaments i decrets que 
11auran ele desenvolupar la LODE, avui estudiats al 
Consell el'Estat, estan incloent una clausula que eliu 
que aquests coHegis amI on sigui necessaria la utilitza
ció el el transport escolar per poder arrihar-hi, no po
dran arribar a una concertaci6, és a dir, si duim a 
l'extrem d'interpretació les seves paraules, resultaria 
que el transport escolar és inconstitucional. Jo no cree 
que vagi per aquí, pero voste mateix ho 2caba de dir, 
i elespus-ahir mateix ho deien els mitian,<; de comuni
cació ele Madrid. Coro funcionaria? S'h<1 dit sempre 
que el xec escolar, una ele les seves acusacions és que 
és discriminatori, elitista, i .io li he de dir que de cap 
de les maneres, perque el discriminatori és aIla 011 hi 
ha una aetuació, o pot ser discriminatori alla on hi ha 
una actuació subjectiva, pero quan estam manejant da
des matematiques no hi pot 11aver mai cap casta de 
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discriminació, sinó la que neixi de la propia normati
va que reguli aquest atorgament d'aquesta ajuda di
recta. 

r, per que no és discriminatori? O, com funciona
ria? Concretament, amb una ajuda directa al pare, amb 
caracter regressiu en relació als seus ingressos nets, és 
a dir, als ingressos familiars nets. En altres paraules, 
a majors ingressos familiars nets, menor quantia de 
l'ajuda. Per tant, ens trobam amb una pura quantifi
cació de l'ajuda, la qual seria únicament i exclusiva
ment de caracter matematic. Jo no entraré, perque no 
crec que sigui ni el moment ni les circumstancies, ni 
les condicions es donin a aquest precís moment per 
entrar dins la serie de requisits que s'haurien de do
nar o que s'hauran de donar, en el seu cas, perque un 
pare pugui rebre aquesta ujuda directa. Ara, el cert ~ 
segur, és que el barem arrancaria d'unes quantitats i, 
d'acord amb els ingressos, el percentatge aniria dismi
nuint o incrementant-se. 

Que és el que es pretén o que facili taria realment 
el xec escolar? Re::tlment, el que a vos te més el preocu
pa, i el que cree ~ue preocupa més al mateix Minister~ 
o als grups sociaJistes. En primer lloc, la possibilitat 
d'un pluralisrne de diaris o projectes eclucatius, verta
ders i constitucionals, naturalment. En segon lloc, una 
ajuda a l'accés de les c1asses inferíors al típus o als 
projectes educatius que ells vulguin escollir. l, en ter
cer lloc, una incidencia indirecta en el mercat de 1'en
senyan<;:l, eoncret2ment al professorat. 1 aixo és una 
realitat avui, vostc ho pot veure ben clarament si se 'n 
va a un coHegi que esta als voltants de Palma, i veura 
la reconversió, valgui l'expressió, que han hagut de fer 
quant a aules i qnunt a professors. 

Jo vul! acabar, ens trobam davant una InterpeHa
ció que tcndra la !)eva subsegüent Moció, i ja, almanco 
aquest Conseller que li parla, ja esta acostumat a actuar 
d'aquesta m;wera, perque el mateix Grup Socialista li 
ha ensenyat que, passi el que passi, i estic repetint 
les paraules darreres' eso-ites de l'informe. passi el que 
passi, el projecte del xec escolar haura es1at un verta
der exit i haura valgut la pena, perque 11é!urem dut, no 
a aquest Parlament, sinó al carrer, una necessitat, una 
aspiració, i és la pluralitat de la lliberl'at vertadera 
d'ensenyan;;:a. 

Res més i moItes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Conseller. 
Sr. Nada!, vol replicar? 

EL SR. NADAL AGUIRRE: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Realment, jo 

esperava que el Conseller, en la seva sortida, almanco 
intentas defensar aquest projecte, intentas aportar jus
tificacions a aquest projecte, intentas ideologicament 
justificar el que tothom considera una aberració, pero 
que almanco ho intentas. Pero, és que no ha fet res de 
res, és que poques vegades l'hem vist tan dcsmantellat, 
Sr. Gilet. deu ser aixo. 

Sr. Gilet, jo cree que o vostc o el que l'ha asses
sorat o el que ti ha fet els apunts no s'ha llegít la 
LODE. 1 ho dic amb tota sinceritat. En primer 1I0c, 
voste m'esta xerrant de moduls A, B i e, la LODE 
suprimcix aques ts moduls, la LODE xerra de la con· 
certació únicament i exclusivament, i l'article 53 diu 
que tots els centres privats podran definir el seu ideari, 
i ha remet a l'article 22, on diu que l'edueaeió haura 

de ser dins el marc constitucional, etc. etc. A que 
tenen por? Que és el que els fa por d'aquesta LODE? 
No poder manipular els centres? Que determinats sec
tors que han tengut el poder damunt els centres esco· 
lars no puguin continuar manipulant? La llibertat de 
catedra deIs profesosrs? Que no es pugui expulsar un 
professor perque no esta d'acord amb les idees del Di
rector? Voste em diu, paraules seves, que és el dret 
als pares a elegir l'educació per als seus fills. Que és 
que hi ha molta diferencia de l'educació que dóna San 
Cayetano a !'educació que dóna Montesión o La Salle? 
Perque San Cayetano no s'ha acollit, i Montesión i La 
Salle, sí que estan acollits. 1 coHegis tan significatius 
com El Sagr<-:t Cor o Madre Alberta estan acollits, pero 
que és, que hi ha tanta diferencia d'educació? Uns són 
tant d'esquerres, és que, realment Sr. Gilet, el seu pro
jecte no és mant¿ sota cap concepte. 

Voste diu que darrerament han sortit notícies a la 
premsa, a IVbdrid, on no se sap quin sera el límit cons
tituciona l, pero el límit constitucional és molt clar, el 
marca el Tribunal Constitucional. 1 el Govern podra 
dir el que vulgui, si esta fora de la Constitució, el Tri
bunal Constitucional li tirara a baix. Perque al Congrés 
de Diputats tumbé hi ha altres partits, hi ha altres 
partits que, endcmés, han utilitzat el Tribunal Cons· 
titucional amb molta generositat. Per tant, no tengui 
por que es faci un Reglament que se surti de la Cons
titució. Del que sí tenim por nosaltres és que, con voste 
ha dit, vulgum fer una alternativa a la LODE, una alter
nativa a la LODE, una alternativa a una Llei Organiea 
obligatoria "per a totes les Comunitats i que la mateixa 
Llei Organica diu que les Comunitats el que podran 
fer és desenyolupar aquesta LIei, no modificar aquesta 
Llei, no modificar el sentit d'aquesta LIei. i voste el 
que intenta, per via de subvenció, és modificar el sentit 
de la LIei, l'esperit de la LIei. Sr. Gilet, dediqui els 
doblers de la Comunitat a empreses més generoses, 
amb tota la Comunitat, empreses més dcmocratiques, 
empreses més obertes, no sigui sectari amb els doblers 
de la Comunitat. 

EL SR. PRESlDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Sr. Conseller. 

EL SR. GlLET GlRART: 
Grades, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Sr. Na

dal, jo en ten e que cl'una manera absoluta tot el tras
fons de la meva intenrenció ha tengut un caracter ideo
logic, no Ji he parlat de mecanica, no li he parlat de 
res en absolut, 1i he parlar de tot el que era el trans
fons ideologic del projecte. 

Jo li he de dir una altra cosa, voste m'acusa, a mi 
o als meus :>judants o assessors que no s'han llegit la 
LODE, jo li he (:e dir a voste que segurament voste 
se 1'11a llcgidJ, COIn mc I'he llegida jo, el que voste no 
s'ha llegit 11<'1 estat l'Ordre 30 de juliol d~ 1985, alla on 
es tab!eix pe!' al Cl!rS 85-86 la prorroga de les subven
cions a unit2ts escolars privades del tipus A i B, ah!, 
perdoni, per dos anys, jo li die que estic parlant avui, 
no estic parl<'l1t el'aquí dos anys. El curs 85-86, }Jer un 
any, Sr. Nadal, [J e r un any, per un curs, p er tant, diu 
el modul B, pcrque pareix que voste i una altra perso
na no s'han llegit aquesta LIei o aquesta Ordre, i aixo 
jn és un problema seu. 

De cap cle les maneres no es pretén una manipu
lació, perque nosaltres no actuam en els centres do· 
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cents, nosaltres actuam, en tot cas, actuaríem de cara 
al pare que ha optat per un tipus d'ensenyan<;a i, evi
dentment, no som d'esquerres i, evidentment, a voste 
el preocupa el xec escolar, a vQste i al que és el Partit 
Socialista, i el preocupa perque és una alternativa ver
tadera a l'aplicació de la LODE, és a dir, del dret, de 
la llibertat d'ensenyam;a. 1 li he d'aclarir el que pareix 
que voste no m'he_ entes, voste m'ha dit que, d'acord 
amb l'artic1e 53 podran concertar aquells coHegis que 
s'adeqüin a la Constitució, i jo li he contestat que pa
reix que la interpretació que esta fent el Ministeri 
d'Educació i Ciencia, d'acord amb les informacions, és 
que aquells coHegis que tenguin necessitat d'arribar 
els alumnes miijanc;ant transport escolar no podran 
concertar, és a dir, en altres paraules, que el que no 
és constitucional, d'acord amb aquest ideari i, per tant, 
no concertable és el transport escolar. 

Voste parla de la LODE, quant al descnvolupament 
de la mateixn, i jo he de reiternr que aquesta Comuni
tat Autonoma no té competencies en ma'.eria d'educa
ció, pcrque vos tes, el Partit Socialista, no ho varen 
voler, ni aquí ni a Maelrid. Per tant, lllJo mescli una 
cosa amb l'aitra. nosaltres no podem desenvolupar, per 
desgracia, In LODE, com no podem desenvolupar la 
Llei d'Autonomia Universitaria, corn altre~ lleis o totes 
les lleis en materia d'educació. Per tam, no s'aferri 
aquí, perque voste, en aquest cas, no té raó. 

Insistesc, per acabar, ens trobam davant un pro
jecte, xec escolar. que després de totes les seves ma
nifestacions, aquest ConseJ!er fara el possible perque 
surtin endavant, més encara, perque veig Cjue realment, 
a vos tes els fa mal. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Conseller. 
Silenci, per favor. 
Volen intervenir els altres Grups, per fixar la seva 

posició? 
Pel Grup Esquerra Nacionalista-PSM, el Sr. Joan 

López Casasnovas té 1:1 pcraula. 
Disposa, Sr. Diputat, el'un temps de cinc minuts. 

EL SR. L6PEZ CASASNOVAS: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Sr. 

Gilet, quan Esquerra Nacionalista o aquest Conseller 
de Cultura i Educació ele Menorca i Diputat en aquesta 
Cambra va veure aquest retall ele diari, no es va crem-e 
realment que ac;o respongllés a una realitat. Senzilla
ment, perque hem analitzat, massa vegades, dins aques
ta Cambra, la situació de les competencies eclucatives 
que tcnim aquí dins i hem vist fins a quin punt la pre
carietat ens ofegava i no podíem dur a terme un 
programa de redrec;ament cultural a partir de les es
coles. 

Pero, arr:b sorpresa, i ac;o que estic dient és sufi
cient per entendre que Esquerra Nacionalista no pre
senté s una InterpeHació, hem vist amb gran sorpresa 
que 8.<;:0 va endavant, i que aquests criteris són auten
tics, no responen a un moment d'euforia, després el'un 
sopar d'homenatge a un senyor de l'ensenyanc;:a pri
vada. 

Conseller d'Educació i Cultura, i estam contents 
que, per primera vegada, hi hagi alguna referencia a 
educació dir:s els pressuposts de la Comunitat Autono
ma, pero estam realment astorats, estam realment aixa
fats en veure que 150 mliions poden anar a parar a 

una actuació, que a mi m'agradaria que em digués a 
quines prioritats respo11_ Perque aquí es parla de mol
tes coses, llibertats, fer possible l'accés de les classes 
inferiors a determinats tipus d'ensenyanc;a, i veim i 
C011statam greus déficits dins la 110stra Comunitat 
Autonoma que no li correspon a voste, Sr. Conseller 
de corregir almanco amb plena saLisfacció, pero sí qu~ 
correspon a comen¡;ar a planificar i a cornen"ar a pre
veure i a intervenir sense cap por, perquc veim que 
els criteris conser!adors-liberals no tenen cap por d'in
tervenir qllan satisfa els seus interessos. 

Anem a veure com podrem intervenir a favor de 
fer possible una ensenyanc;a de O a 6 anys, el'una edu
cació física i. d'aItres ensenyances, idiomes, música, en
senyaments artísLics a les escoles, pero no parlam 
d'aquestes coses, que em dira voste que no són com
petencia nostra, i és així, efectivament, no parlem de 
el'educació permanent d'adults, rnalgrat l'analfabctisme 
que encara es troba a la nostra Comunitat, no parlem 
elel doble torn a que es veuen ob] igats detcrmjn~lts 

alumnes a f(;1' a determinats centres docenls públics de 
les nos tres illes, no parlem d'cnsenyanc;a pública i gra
tUlla, perque a<;:o és un sa¡-casme en aqul>~tes circums
tancies. 

Parlem cl'ensenyament ele i en catala, de diCusió, 
ensenyament de la nostra cultura, competencia reco
neguda a l'article 13 i 14 com a propia i exclusiva de 
la Comunita! Autonoma, parlem-ne, d'a<;:o. Pcrque fa 
dos pressuposts que vosles neguen sistcmaLicarnent te
nir un pressupost concret per facilitar J'ensenyamenl 
en llengua catalana a les nostres illes. No és aquest el 
tema, en aquests moments, aquí, avui, s'ha dit que es
tarn discutint un debat ideologic, ideologic sí, peró 
amb uns plantejaments molt concrets, no es pot subor
dinar la rac;onalitat del mapa escolar i l'assignació de 
despeses públiques, i les nos tres ho són igual que ho 
són les de l'Estat, perque tots els infants estiguin ben 
escolaritzats. no es pot subordinar a(,:o al desig que 
cada unitat familiar pugui elegir el coHegi gratu'il que 
més li plagui. M;o és un plantejament dernagógic, en 
aquests moments. 

No contesta, d'altra banda, el Sr. Conseller si hi 
haura xec escolar o no, ha contestat a nivell personal, 
nosaltres encara ens resistirn a Cl-eure qne aquest Go
vern liberal-conservador arribi a elonar una passa que 
no ha donat cap aItre govern similal- a altres Comuni
tats Autonomes. És que si fa a<;o, ens haurem de de
manar quina és aquesta etica, quina és aquesta etica 
que, vos tes argüeixen aquí, per afavorir un tipus eI'es
cola, quant l'ensenyament públic, que ha d'estar a 
I'abast ele tothom, pateix tots aquests greus cIeficits. La 
revolució escolar francesa, en comem;ar l'any 1880, i re
cord, va imposar un model d'escola única. inspirat en 
I'esperit d'igualtat de la Revolució de 1789, aquesta 
escola brilla encara, és absent entre nosaltres, proba
blernent perque la nost1'a Comunitat i tot I'Estat Espa
nyol no es va aelona1' quan era el seu moment, la revo
lució burgesa, que hauria estat molt necessari<l. F.s una 
assignatur:l pendent que tenim tots. 

La mev'1 inter\'enció en el clebat el'aquesta lnter
peHació, fon;osamcnt, ha de ser breu, pel' a<;o vull re
cordar que van ser, precisarnent, els liberals, l'any 1812, 
qui a través de la seva constitució van dir, «tota ense
nyan<;:a costrcjaela per l'Estat sera púhlica". La Comuni
tat Autonorn<1 és, que jo sapiga, un escal6 rnés de 1'or
ganització ele l'Estat, i la Revolució de l'any 86 va 
significar, l'assentament deIs principis liberals a 10ts 
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! e1s ordres, i també de l'educació, i tata la dialectica, 
' per abreujar, deIs segles XIX i XX dins l' Estat Es
"panyol s'han basat en una constant pugna entre reac-
ció i progrés, amb una dialectica que nosaltres estam 
patínt, encara, en aquests moments. 

Voldria dir moItes coses, i supos que tendré oca
sió de dir-Ies en la Moció subsegüent: que succeira a 
aquesta InterpeHació, pero no vull acabar, sense fer 
una referencia a aquesta figura de la llibertat que 
tenim aquí dalt, aquí dalt, al sastre, que segurament 
deu estar tremolant a la vista de les manipulacions 
anti-socials que estam patint en mans d'aquest Govern. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Passam al punt següent, que és el relatiu a les Pro

posicions no de LIei. 
Per que em dernana la paraula? 

EL SR. JAÉN PALACIOS: 
Para las posiciones del Grupo Parlamentario Po

pular. 

EL SR. GODINO BUSQUETS: 
El Grup Parlamentari Popular 

EL SR. PR!ESIDENT: 
¿Habían pedido ustedes la palabra? 

EL SR. JAÉN PALACIOS: 
La habíamos pedido. 

EL SR. PRESIDENT: 
Perdón, no me ha.bía dado cuenta. 
Dispone usted de un tiempo de cinco minutos. 

EL SR. JAÉN PALACIOS: 
Con la venia de Presidencia. Sres. Diputados, no 

entraré en un debate, perque se trata de fijar la posi
ción del Grupo Parlamentario, y quiero felicitar en 
primer término, al Sr. N:¡dal, no por la intervención, 
sino por la información de que dispone de un docu
mento que tiene carácter confidencial. 

Decirle f'ambicSn que su intenrención, fundamental
mente, ha ido en un canto hacia la LODE, una Ley 
Orgánica que él ha dicho que ha tenido el refrendo del 
Tribunal Constitucional, pero yo le tengo que decir, 
por ejemplo. que no es la única ley que puede ser 
constitucional. Creo recordar que al artículo 22, el pun
to primero, referente al ideario, que tanto ha salido 
aquí al1ora, pues, el Tribunal Constitucional no le dió 
su beneplácito. 

Que es t;:,mos en este tema, como ha dicho el 
Sr. Conselle:-·, en un aspecto del mundo platoniano de 
las ideas, es un proyecto, no sabemos si está en los 
presupuestos o no, yo al menos lo desconozco, y que 
supongo ql1':! debe necesitar, para llevarse a término, 
que se aprueben los presupuestos, donde ustedes por 
supuesto pueden presentar todas las enmiendas que 
consideren oportuna.'O, y que neces itan), con posteriori
ridad, una reglamentación, que diga las condiciones 
para acogerse a este tipo de ayudas. 

Yo no creo que el bono escol ar, cuya historia, jus
tamente, fue establecer situaciones de injusticia, puede 
crear just icia con otras situaciones de injusticia, por
que el efecto y el fin que se buscaba, desde el año 26, 
en Inglaterra, era todo lo contrario, era reestablecer 
situaciones de injusticia. 

Por lo tanto, fijando la poslclOn del Grupo Parla
mentario Popular, es que el Sr. Conseller, en definiti
va, mañana veremos, entraremos en el debate dialécti
panyol s'ha basat en una constant pugna entre reacció 
i progrés, amb una dialectica que nosaltres estam pa
tint, encara, en aquests moments. 

Con la venia de Presidencai. Sres. Diputados, no 
ca, que a veces aquí se ha entrado y se ha dicho de 
modelo educativo, de una manera o de otra, es cierto 
que existe una voluntad política, el Sr. COl1seller la 
ha manifestado, y nosotros le daremos apoyo, si el 
Sr. Conseller considera que el proyecto tiene que se
guir adelante, porque entendemos que la situación pue
de mejorar en algunos aspectos, sencillamente por esto. 

Por tanto, en fin, terminar diciendo que existen ... 
de viabilidad, que el carácter del bono, que se deno
mina el cheque escolar, es de carácter limitado, se ha 
señalado, usted conoce las referencias que se contie
nen en el documento de carácter confidencial, que Jos 
destinatarios son los propios padres o, en su caso, los 
alumnos, como sujetos primeros del derecho de edu
cación, y que entendemos que no existe vulneración, a 
falta de un informe jurídico completo, que existe, que 
diga si existe o no, pero a nuestro juicio no, porque 
es un sistema del capítulo cuarto de transferencias, 
que pueden englobarse en ayudas a la familia. 

Gracias, Sr. Presidente. 

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

IV.-l) 
1 passam al punt següent de rOrdre del Dia, rela

tiu a les Proposicions no de Llei, per tractar, en pri
mer lloc, la relativa a la tramitació, per part del Go
vem de la Comunitat Autonoma, d'un projecte de llei 
de Serveis Socials. No s'ha presentat cap esmena a 
aquesta Proposició no de Llei. Sra. Secretaria, per fa
vor, en vol procedir a la lectura? 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
«Les prestacions socials són una tasca ineludible 

per part de les distintes Administracions Locals, Insu
lars, Autonómiques i Centrals, degut a la crisi econo
mica i social existent. El Govern de la Co:nunitat Autó
noma té competcncies per legislar sobre aquest tema, 
d'acord amb l'Estatut, la necessitat de coordinar els 
escassos recursos existents, tant a nivel! institucional 
com privat, obliguen la Comunitat Autonoma a dotar
se e1'una Llei de Serveis Socials. Per tot aixo, el Grup 
Parlamentari Socialista presenta la següent Proposició 
no de Llei: 

l.-Que el Govern Autonom presenti en el Parla
ment per a la seva tramitació, en el termini núxim de 
tres mesos, un projecte de llei de Serveis Socials. 

2.-Que aquest projecte de llei contengui els se
güents preceptes: 

a) Garantir, mitjan¡;ant un sistema públic de ser
veis, les prestacions social s que tendeixin a afavorir el 
pk i lliure desenvolupament de la persona dins la so
cietat. 

Promoure la seva participació en la vida ciutadana 
i aconseguir la prevenció i eliminació de les causes que 
aconelueixen a la seva marginació. 

b) Que integri i unifiqui en el sistema públic de 
Scrveis Socials els recursos assistencials i els serveis 
socials de les xarxes de b eneficiencia pública de l'assis
tC::ncia social i de l'acció social. 
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3.-Que aquest projecte de llei s'inspiri en els se
güents principls: 

a) Prevenció; orientant els serveis cap a la causa 
deIs problemes amb la finalitat d'eliminar o paBiar la 
seva mfluencia. 

b) Globalitat; atenent les necessitats socials en 
forma global, no parcialitzada. 

c) Integració; procurant mantenir la permanen
cia de les persones i grups en llur medi familiar i 
entorn comlmitari. 

d) Responsabilitat pública; mitjan<;ant l'adscrip
ciá de recursos financers, tecnics i humans que per
metin la se"',, eficay prestació. 

e) CoH2.boració de la iniciativa privada, sense 
~lllim de lucre, que sera especialment promoguda i im
pulsada. 

f) Planificació i coordinació; mantenint, en tot 
moment, una visió real i global de la realitat i neces
sitats, establint prioritats, tenint en compte i coordi
nant l'actuació de les diEerents administracions i de la 
iniciativa pnvada. 

g) Descentralització i participació; procurant que 
els serveis quedin el més a prop possible del ciutada 

h) Solidaritat i iguaitat; perque tots els ciutadans 
són iguals davant la llei i són subjectes ele dret. 

i) Normalització; els Serveis Socials tendiran, en 
tot moment, a la recerca de solucions dins els canal s 
normal s que té la COl11unitat, evitant sempre que sigui 
pussible l'actuació especialitzada. 

j) Universalitat; cls Serveis Socials han de diri
gir-se i asso~ir tots els ciutadans sense cap tipus de 
discriminaciG . » 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sra, Secretaria. 
Té la paraula, en nom del Grup Proposant, el Dipu

tat Sr. Joan March Noguera. 
Disposa, Sr. Diputat, (['un temps de deu minuts. 

EL SR. MARCH NOGUERA: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. El motiu de 

presentació d'aquesta Proposició no de LIei, com a 
ningú se li escapa de la Cambra, és perque havent 
presentat el Grup Parlamentari Socialista. fa ja un pa
rell de mesos, una Proposició de LIei de Serveis So
cials en aquesta Call1bra, va ser rebutjada pel Govern 
Autonol11, amb la possibilitat que té, d'acord amb el 
Reglament del Parlament, aHudint que podia produir 
inconvenients pressupostaris. Nosallres \'arem veure 
que aixo no era cap ti pus dc motiu cert, perque a l'al-
1ura de l'an) en que estavem, i quan es va iniciar la 
tramitació reglamentaria, era impossible que aquesta 
Llei estigués aprovada en aquest període parlarrentari 
i, fins i tot, aixo era facil d'introduir qU21que eSl11ena 
transitoria al final, f'ixant la data a partir de la qual la 
Llei entraria en vigor. Per tant, conside:'avem que el 
que intentava el Govern Autonom era hurtar la possi
bilitat de elebatre la necessitat i I'oportunitat que aques
ta COl11l1nitat Au1onoma es doti c1'una L1ei de Scr-veis 
Socials. 

Crec que ningú no té cap dubte de la necessitat 
d'una L1ei ele Serveis Socials, perque tots els fons, tant 
ele l'Aelminis:ració Autonomica, com ele les Administra
cions LocaIs, eIs Consells Insulars, l'Administració Pe
riferica ele l'Estat i les entitats sense anim ele lucre són 
molt rocs. crec que, no sé si hi ha un nivell de sen
sibilitat apropiat a qualque nivell de I'Administració, 

al Govern AuLono.m, perque, entre altr s ('.oses, no s'ha 
dotat ni a una Direcció de Serveis Socials, o sigui no 
té W1 deparlament de rang adequal per dur aquesta 
política, pero cree que, com eIs probJeme~ que de tant 
en tant Ji ocasionen, eIs Ser veis Socials, crec que té 
constancia que hi ha necessitat a la nostra Comunitat. 

Per que és oportuna aquesta LIci? Podem rer un 
poc d'história, quant a com han estat les Ileis de Ser
veis Socials a l'Estat, a les distintes Comunitats Autó
nomes. Pens¡om que el primer antecedent de Llei de 
Serveis Socials és la del País Base, que es va aprovar 
l'any 1982, que a continuació a Cala lunyn es va apro
val', no sé si bé una LIei de Serveis Socials, es va apro
val' una LIel d'Administració de la Sanitat i els Ser
veis Socials ele Catalunya, que, a Navarra el 1983 també 
ja estava aprovada una LIei de Serveis Socials, i la 
darrera aprovada és la L1ei de Madrid, el 1984. 

La majoria, CGm es poI: veure, al País Basc, a Na
varra i a Calalunya, varen ser aprovades abans d'arri
bar el Govern Socialista a l'Administració Central, per
que, en aqu~l!s moments, a nivell polític, a nivel! deIs 
distints tecnics en materia de Serveis Socials, havien 
fet una interpretació de la Constitució, que pareixia 
que el més adequat era que es fes, prüy,er, una Llei 
de Serveis Socials a nivel! estatal i que, a partir 
d'aquest marc, les distintes Comunitab Autol1omes 
anassin desenvolupant les seves lleis específiques. 

E'n arribar el Govern Socialista a nivell de Govern 
Central va ser estudiat, jo crec que és un tema que 
ha estat deb.ltut, no soIs a nivel! ele Govem, sinó que ha 
estat debatut a molts de fórums, hi ha hagut mol tes 
reUl10ns per veure com s'havien d'articl.',lar els siste
mes dclsl Serveis Social s :l nivel! d'Estat, perque po
gués ser públic, perque pogués ser universal, que arri
bas a tots els ciutadans, i, elesprés de fer els estudis 
pertinents, es va veure que tenia molts l11és inconve
nients fer una llei de Sel-veis Socials a nivel! estatal 
que fer Ileis de Scrveis Socials a nivell de Comunitats 
Autónomes, i, una vega da que estigués acabat el mapa 
el'aquestes llL"is, poder fer una Llei ele Serveis Socials a 
nivell estata~ que englobas les distintes Deis. A partir 
que els tecn;cs i polítics arribassin a aquesta conclusió, 
ens trobam que, en aquests moments i possiblel11ent 
abans que rinalitzi l'any, perque ja estan a nivell de 
COl11issió, i han ele passar a PIe a les proximes setma
nes, tendrem una LIei de Serveis Socials a Catalunya, 
a Galícia, a IVlúrcia, a Castella-La Manxa i a Cantabria, 
o sigui, Cornunitats de distint signe polític totes elles i 
que, per tant, signifiquen un poc el consens que hi ha 
a nivell tecr,ic i polític de les necessitats i de l'opor
tw1Ítat en aL}uests mOl11ents de dur una Llei de Serveis 
Social s endavant. 

Ens trobam que a la nostra Comunitat Autónoma, 
a part que és un tema que esta molt clarament a l'Es
tatut, que també tenim, per una aItra banda la LIei de 
Regim Local aprovada, que significa també el nivell 
que poden tenir l'Administració Local quant a neces
sitats de Serveis Socials, la competencia que tenen da, 
munt.' d'elles, hi ha hagut una manca important, per 
part de la Conselleria de Sanitat i de ~eguretat So
cial, que és que no ha assentat les bases pel que era el 
mapa de So'veis Socials de la nostra Comunitat, és 
a dir, era U:1a competencia que jo crec, sinó exclusiva, 
era una competencia que la iniciativa ele marcar, no fer 
el mapa de Serveis Socials que pareix molt adequat 
que puguin fer els Consells Insulars, perque són 
organismes que tenen competencia per fer aixo 
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.tenen amplíes tots ells tenen una serie d'institucions, 
tenen una serie de tenics i alguns d'ells, com el Con
seU Insular de Mallorca, darrerament, s'esta dotant de 
roés tecnics, han anat, padien i concretament el Can
se Insular de Mallorca ho esta fent, pero marcar les 
pautes, marcar les línies era una cosa que havia d'ha
ver fet la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social i 
no ho ha fet, com no ha fet moltes altres coses, pero 
aquesta concretament. 

Bé, paraHelament, en aquest moment, ja a nivel! 
de Consell II'sular de· Mallorca s'esta tent un mapa de 
Serveis Socials que tendra unes dades que ajudaran 
roolt al que és, si s'arribas a apravar una llei de Ser
veis Socials, poder desenvolupar-la més aviat, que si 
no es tenen les dades de com estan els problemes i la 
infraestructura deIs Serveis Socials a una Comunitat. 
Pero, la Llei de Serveis Socials no serveix per organit
zar lota una serie de scrveis tan soIs i per, podríem dir, 
crear centres o crear tecnics, etc., lé una labor previa, 
totalment necessaria, que nosaltres cons ideram fona
mental, per aixo la necessi tat i la urgencia que hi hagi 
una Llei de Serveis Socials a la nostra Comunitat, que 
és la de coordinació de toles les actuacions, aquesta és 
la principal causa per la qual hi ha d'haver una LIei. 
A partir d'aixo, amb les dacles que es vagin tenint, i a 
mesura que es puguin afegir al Prcssupost, dedicat a 
Serveis Socials, es podran desenvolupar tota una xarxa 
de Serveis Socials a la nostra Comunitat Autónoma, 
integranl els j a ex isLenls él nivel! d'institucions lücals, 
Consells Insulars i els pocs que té la Comunitat Autó
noma_ 

Es tracta, doncs, que nosaltres hem volgut aclarir 
que era un debat que s 'estava hurtant i la necessitat 
que aquest debat es digués . Quan xerr?m, clesprés, d'una 
serie de principis, bé, jo crec que no hi ha ningú, la 
veritat és que tal vegada el tema, el Grup de Coalició 
Popular, el Grup que esta governant la nostra Comu
nitat tal veg<lda no ho té clar, pero és e l concepte de 
benestar socjal. El concepte de benestar :.ocial, que no 
és un concepte exclusivament socialista, és un concepte 
que, per suposat el contemplen lIeis de :a ja molt de 
temps, a Comunitats Autonomes o a pa'isos estrangers, 
podem dir des de la LIei de Serveis Socials d'Escocia 
o d'Anglaterra, o del País de Gales, la República Iugos
lava, per suposat, una república socialista, de Dina
marca, etc., i també l'esta contemplant, podem dir, com 
a concepte basic, la Generalitat de Catalunya amb tOt5 
els documents i la llei, la LIei elel País Basc, encara 
més antiga i, per suposal, lleis socialistc<; com el pro
jecte de Cas1 ella-La Manxa i la LIei ele Madrid. Aixo 
és un concepte que tots els esborranys, i en coneixem 
alguns, per part de la Consdleri?, encara que ho dubti 
no l'hem vis: b en reflcctit al concepte de benestar so
cial, i creim que nosaltres és un concepte que hem 
volgut introduir dins la n05tra LIei, perque creim que 
és importan~ que quedi ben cIar. 

Pero, és que hi ha molts el'altres temes, i no m'es
tendre en ur:a enumeració permenoritzad,t del que sig
nifiquen, pero com a prevenció, integració, planiCica
CIO, descentralització, solidaritat, universalitat, que 
són temes deIs quals, practicament, jo crec, que estan 
recollits al 100 % de les Lleis virrents o deIs projectes 
que hi ha en tramitació i que, fíns i tot, els mateixos 
esborranys que té la Consellcria de Sanitat i Segure tat 
Social tamb~ contempla . Per tan t, na són poclríem dir, 
exclusivament socialistcs, sinó són uns conceptes tec
nics, uns conceptes que la gent que esta al dia en ma-

teria de Serveis Socials contempla com a e;:;trictament 
necessaris pér a una LIei de Serveis Socials. 

Per tant, crec que, primer, la necessii:at d'una LIel 
de Serveis ;:,ocials i l'oportunitat de la mateixa és ara 
que s'ha de fer, hagués pogut ser abans, pero, com que 
el Govern de la Comunitat Autonoma no ho tramitava, 
nosal tres la LIei de Serveis Socials que varem presen
tar en el seu moment no és una llei que l'hagim pen
sada els darrers mesos, és una llei que l'hem estudiada, 
consultada amb les distíntes institucions que hi ha 
hagut a la nostra Comunitat des de fa més de dos anys, 
estavem sempre esperant que la Conseller;a de Sanitat 
i Seguretat Social en presentas qualcuna j, com que no 
la presentav2 i essent, com era, oportuna i necessaria, 
la varem presentar. 'El que ara voldríem és que hi 
hagués unanimitat respecte de la necessitat i l'oportu
nitat que h1 hagi aquesta LIei, i que quan més prest 
millor tenguem una Llei de Serveis Soeials. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes graeies, Sr. Diputat. 
Volen intervenir el altres Grups Polítics? 
Grup PopuJal', perdó. 
Esquerra Nacionalista-PSM. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. Molt breumenl, fixarem la 

postura d'Esquerra Nacionalista-PSM. Donarem supürt 
a aquesta llarga Proposició no de Llei, perque recu!l 
UDS punts que nosalLres entenem que són prou amplis, 
prou flexibles a 1'hora de fer una LIei de Serveis 
Socials. 

També vo!em dir que nosaltres, com a Grup, esta
vem trebal!8nt en una Llei d'aquesta naturalesa, quan 
varcm saber que el Govern en reia una i varem tenir 
l'esborrany tlel Govern, varem quedar sar.isfets que es 
fes i, per t .. !ut, no varem accelerar la nostra Proposi
ció ele LIei, i quan varem veure que el Govern no la 
feia, no l'acabava de fer i que el Grup Socialista l'ha 
presentada, varem pensar que era una gran oportuni
tat per, almánco, comen~ar ja a debatre una !lei con
creta de Selveis Socials i que pogués reeollir aspira
cions de tots els Grups Parlamentaris que és l'esperit 
de, suposam, l'oposició quan presenta una lIei. Pero, 
ara ens trobam que ni s'ha admes a trami! la del Grup 
Socialista, ni tampoc el Govern no ha presentat la seva, 
Per tant, creim que aprovar aquesta Proposició no de 
Llei no Para més que ajuc1ar un poe el Govern a ani
mar-se a presentar la seva, i crcim que és constructiu 
el fet d'haver-la presentada. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Se'rra. 
Sr. Pere Gon~al AguiJó. 

EL SR. AGUIL6 FUSTER: 
Sr. President, Sres. i. Srs. Diputats. Nosaltres , el 

Grup Regiomllista, es congratula molt de la preocupa
ció que té el Sr. March pC1' aprovar aquesta Proposició 
no ele Llei referen t a la Llei d'Acció Social, de Ser-veis 
Socials. Ara bé, nosaltres poelríem estar d'acord amb 
ells si no sabéssim, d'aoans, que avui matcix el Covern, 
o sigui, el Conseller de Sa~1itat ha presen1at al Consell 
ele Govern l'n Projecle ele LIei per poder ser elebatut 
en aquesta Cambra. Sabem que aquest projecte estara 
en condiciorL.': ele ser debatut dins les primeres ses-
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sions del proxim període legislatiu. Per tot aixo , nos
altres no p(;dem donar suport a aquesta Proposició 
no de LIei. 

Gracies. 

E L SR. PR.ESIDENT: 
Moltes gl'aCles, Sr. Dip u tat de la SBva intervenció. 
El Sr. Miquel Fiol, d el Grup Popular, té la p a

r aula. 
Dis.!Josa., Sr. Diputat, d 'un t emps de deu minuts . 

EL SR. FJOL COMPANY: 
Sr. Pres.ident, Sres. i Srs. Diputats. En nom del 

nostre Grup Parlamentari, Coalició Popular, volem ma
nifestar una serie de consideracions que justifiquen la 
nostra decis.ió de desestimar la Proposta no de LIei 
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, referent 
al Projecte de LIei de Serveis Socials. 

Creim que s'ha de tenir en compte que per situar 
el lloc d'un3 futura llei que reguli l'activitat assisten
cial de les diferenls problematiques socia1s hem de dir 
que entenem l'acció social com un procé'i obert, dina
mic i normaJitzador que faciliti les respostes a les ne
cessitats de les persones i de la població, mitjan<;:ant 
uns criteris clars que permetin un ús, el més racional 
i efica<;: poss ible deIs recursos utilitzats. Com tots sa
ben podríem resumir-los, aquests criteris, dient que 
qualsevol normativa legislativa dins l'ambit ele l'acció 
social ha cl'estendl-e la seva influencia a tothom, sense 
exeloure ningú, la participació deIs usuaris i la scva 
solidaritat entre clls mateixos i el propi ~istema assis
tencial i ha el'integrar tota mena de sentís dins una 
xarxa normalitzada, és a dir, en circu"its assistenciaIs 
generals que no nomé,; s'utilitzin en situacions ano1'
mals i elescé:nLralitzades, que oferesqui una bona qua
lificació professional del personal que hi trcballi, que 
permeti un control de qualitat d'uns serveis i un siste
ma de regubció permanent. efica«os, suficients i ,!-de
quats. I tot aixo dins un ample marc de promoció de 
la qualitat dé; vida i del desenvolupament individual i 
comunitari, criteris, tots elIs, que s'han de donar no 
dins un conlext social, sinó inserits dins la realitat 
historica del moment actual de la nostIa Comunítat 
amb tots els seus problemes, amb totes les seves dife
rencies etnio_l.:es, geografiques o socia!s, .!Jc:ro també en 
una Comunitat amb amplies perspectives de desenvo
lupament, d I;' millora de la qualitat de vida i amb tates 
les possibilitvts de conquerir una veritable justicia so
cial en el tractament deIs problemes que genera el 
propi sistem:l d'organització social. 

Amb aquests .!J!antejaments i fmit de diferents con
tactes establcrts per la Conselleria de Semitat amb di
verses entitats públiques i privades, el nústre Govern, 
a través de ;(). Consellcria de Sanitat i Seguretat Social, 
ha elaborat un Projecte de Llei d'Acció Social de la 
Comunitat -\utonoma ele les Illes Balears, i ja s'ha dis
cutit, com acaba ele dir en aquests moments el Conse
ller, esta a ¡lunt de ser presentada en aquesta Cambra 
pero a la sev:" eliscussió, una vegada presentada, sense 
cap dubte, s 'enriquira amb les aportaclons que durant 
la seva tramitació parlamentaria es puguin incorporar 
al seu text, possibilitant als Srs. Diputats l'aprovació 
el'una normativa més perfeccionada i realista, i més 
bcn adaptada a la rcalitat de la nostra Comunitat Auto
noma que la presentadZl el seu dia pel Grup Parlamen
tari Socialista, Proposició, evidentment, ben intencio
nada, pero que patia, no pel que ha dit el Sr. March, 

sinó simplement pel segiient: que era que per una "_ 
que faltava la seva conformitat en la proposta presen
tada pel Grup Socialista, posant-se a la seva conside
ració per indicar el disposat al Reglament, a l'article 
134 del Capítol 6 de la Constitució Espanyola que esta
blia que: «Tota Proposició o Esmena que suposi un 
augment deIs credits pressupostaris exigira la confor
mitat del Govern per a la seva tramitació». Aquesta 
norma també esta recollida, de forma semblant, a l'ar
tiele 122, Capítol II del Reglament Provisional del nos
tre Parlament. Aquest, entenem, que va ser el motiu 
pel qual es va ajornar aquesta LIei, mentre que ja ha 
anat avanc;ant dins tota la programació per poder pre
sentar ja avui, com han dit avui matí, al Consell de 
Gove1'n, havent superat aquestes proves, aquests pro
blemes que hi havia. 

El Projecte de Llei presentat, per tant, elaborat 
pel Govern d'aquesta Comunitat contempla entre aItres 
la fonamental qüestió de finan<;:ament de les dificultats 
ja plantejades, per la qual cosa la Llei vol contemplar 
i regular les competencies i accions del sector públic 
en aquestes materies, així com facilitar i ordenar, tam
bé, l'acció complementaria del sector privaL, sense anul
lar-lo, especialment en el que fa referencia a l'actua
ció d'entitaL~ i associacions sense anim de lUCl-e. 

En conclusió, Srs. Diputats, la Proposició no de 
Llei present3da pel Grup Socialista, entenem que és 
oportunista i innecessaria, per quant el que s'hi plan
teja, el nostre Govern ja ho té elaborat i, amb tota 
seguretat, ser-a presentat en aquesta Cambra abans del 
temps que aquella fixava. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat de la seva Íntervenció. 
Per que em dem:ll1a la paraula, Sr. March? 

EL SR. MARCH NOGUERA: 
Per aHusions i contradiccions. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per aHusions, no_ No l'ha ofes a voste pe¡- res. 1 

quant a con: radiccions, ... 

EL SR. MAI<.CH NOGUERA: 
M'ha t!-~,ctat d'oportunista . 
(Rialles.) 

EL SR. PRESIDENT: 
Bé, quant a contradiccions. sÍ. Té veste cinc m¡

nuts. 

EL SR. MARCH NOGUERA: 
Bé, el Sr- Miquel Fíol, persona que es ta fent una 

labor Jins el Cons-cll Insular en aquesta materia, avui 
el que ha fel és llegir un paper, i amb bastanta difi
cultat i. a més, una prova que ha llegit un paper, és 
que ha fet una rdel-encia, una referencia al Sr. Con
seller, que no ha\'ia intcrvengut, pero, en fí, aixo passa 
quan es fan les conLestacions , com ja hem dit repeti
des vegad':'s, abans de sentir el que diuen ds parlamen
tarís. 

Jo crec que ... 

EL SR. PRESIDENT: 
Per favor, pot contestJr contradint el Sr Diputat. 
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EL SR. MARCH NOGUERA: 
Bé, el Sr. Diputat ha fer referencia que havia estat 

una Proposició no de Dei oportunista, jo, el que he de 
dir és que l'esborrany que tenia la Comunitat Autóno
ma, estava dins un calaix, pIe de pols, des de fa molts 
mesos, i ates que nosaltres varem presen\ar la nostra 
proposició no de Dei activaren aquest projecte. Ales
hores, haunt ID de veure qui és l'oportunista. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Sr. Com~ller, té voste la paraula. 
Disposa d'un temps iHimitat. 

EL SR. OLIVER CAPÓ: 
Sr. President. Només és per una aHusió directa. 

No és ver que aixh estas dins cap calaíx, i el Sr. March 
no ha estat maí dins la Comellería ni ho ha vist ni ha 
estat mai pIe de pols. Ho sent molt. 

EL SR. PRESlDENT: 
Sr. March, vol contestar? 

EL SR. MARCH NOGUERA: 
De la pols no en Lenc constancia expressa. 
(Rialles.) 

EL SR. PRESIDENT: 
Bé. Srs. Diputats, valgui la gracIa. 
Passem a la votació d'aquesta Proposició no de 

LIei. 
I, per tant, jo deman a la Cambra: 
Les Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aques

ta Proposició no de LIei ,es vol en posar drets, per 
favor? 

Moltes gracies, poden seure. 
Les Sres i Srs. Diputats que votin en contra 

d'aquesta Proposició no de Llei, es volen posar drets, 
per favor? 

Moltes gracies, poden seure. 
Les Sres. Srs. Diputats que s'abstenen? No 

n'hi ha. 
rEI resultat de la votació ha estat el següent: a fa

vor, 22 vots; en contra, 27. Queda rebutjada aquesta 
Proposició no de Llei. 
IV.~2) 

Passam al darrer punt de l'Ordre del Dia, que 
també és la Proposició no de LIei, presentada pel Grup 
Esquerra Nacionalista-PSM, relativa a instar el Govenl 
de les lItes Balears a exercir les competencies que té 
en materia de' cultura. 

Sra, Sec;:etaría, vol procedir a la lectura d'aquesta 
Proposíció no de Llei? 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
«La Revista "El Público» ha publicat un estudi 

comparatiu entre les diverses Comunitat~ Autonomes 
de l'Estat E,-panyol sobre HuI' política te3.tral, del qual 
estudi result:J que la Comunitat Autonoma de les IlIes 
Balears és la que menys diners per habitant i anv de
dica a la política en materia de teatre en tot l'Estat. 
Aquesta situació, rcalment preocupant. que afecta 
ferm la política cultural de la Comunitat Autónoma, 
pensam que ha de veure's ben prest redra!;ada i, per 
tot aixo, presentam la segÜent Proposició no de Llei: 

'El Parlament de les IIles Balears acorda instar el 

Govern de les IIles Balears a exercir les competencies 
que té en materia de Cultura i a iniciar, en aquest 
sentit, una política teatral adientment contemplada en 
els Pressupo5ts de la Comunitat Autonoma per a l'any 
1986.» 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sra. Secretaria. 
Segons acredita el Cap de Serveis Adminístratius 

de la Cambra. no s'ha presentat cap esmena a aquesta 
Proposició no de LIei. 

Per defensar aquesta Proposició no de LIei té, en 
nom del Grup Esquerra Nacionalista, el Sr. Joan López 
Casasnovas, la paraula. 

Disposa, Sr. Diputat, d'un temps de deu minuts. 

EL SR. LÓPEZ CASASNOVAS: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Deia 

Federico García Lorca que el teatre és el millOl- termo
metre per valorar el nivell cultural d'un poble, si fos 
així, hem de reconeixet- que tradicionalmel1t la nostra 
societat ha considerat el teatre com a quaique cosa de 
segona divisió, que s'arrossega cte crisi en crisi des 
elel segle passat. Les causes no és el moment de deba
tre-les, pero estic conven~ut que tots els Grups pre
sents a aquesta Cambra són conscients que en pIe exer
cici de les cúmpetencies en materia de cultura, cal fer 
un esfor~ U:l esfon; coordinat per tal que aquesta si
tuació anómala, que jo no crec, ct'entrada, totalment, 
vull que qUsdi ciar, que eIs números ele la revista «El 
Público» que assignen 2'3 Pts. per habitant són una 
xifra que e~ta b:isada en un pressupost que no deu 
ser, supos ql!e no deu ser el real, 1.500.000 Pts., i, dit 
a~o, sí que som conscient que les Illes Balears són la 
Comunitat AutollL1ma que dedica manco pressupost a 
afavorir aqut'st fet viu, aquest fet autentic, cdtic, lúdic, 
i per aixo molest, qualque \legada, que és el teatre. 

. Per tant pensam, Esquerra Nacionalista, que els 
grups teatrals i tots els ciutadans de les IIles tenen 
dret que la Comunitat Autonoma afavorelxi tota mena 
d'espectacles i d'actuacions, no només e5pectac1es, re
petesc, actU<lcions que poden ser formatives, educati
ves, per tal que l'Administració Pública sigui agent, si
gui activa dios la nostra Comunitat. No ~:om aquí per 
fer de messies de ningú, per tant, pensam que J'Actmi
nistració Pública, sigui un ajuntament, sigui el Govem 
Autónom, si~ui un Consell Insular, no solucionara tots 
els problemes que els grups teatrals plantegen i, a ve
gades, amb uns fonaments si més no discutibles. pero 
sí que les Admimstracions Públiques tenim l'obligació 
d'afavorir un dialeg que permeti l'establiment d'unes 
vies de comunicació que facio de la problematica cul
tural una via d'alliberament gratificador clins el nostre 
poble. És df'manar massa, jo som conscient que dema
nar a<;o a aquesta Cambra potser és pecar excessiva
ment d'optircista, peró Esquerra Nacionalista ho és, 
perquc pensÚ.m que no s'ha fet res, encaré) dins aguest 
camp, que esta tot per fer i que, per tant, sera facil 
posar les primcrcs pcctres. 

Pensam que s'han d'equilibrar les mo"tres teatraIs 
de prestigi, aquells grups de resso inter:-tacionaI o de 
ctins l'Estat, pero també estalonar fortamcnt, d'una ma
nera ferma, el.c; grups de les IIles que tenguin plante
jaments seriosos, és él dir, que alcin el vol part da
munt ele les limitacions de les nostres mitgeres del 
«teatro regional» del més estil tradicional. Cal, p ero, 
també que els grups teatral s s'assabentin , que sapi-
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guen quin s són els grups que poden oferir alguna cosa 
í, a la vegada, quins són els criteris que s'estableíxen 
des de la Conselleria de Cultura per obtenir subven
cions. 

Jo crec que es pot aconseguír molt i que fíns ara 
s'ha fet molt poc, quant al dialeg amb l'Administració 
Central, concretament amb l'Institut Nacional d'Arts 
Esceniques i de la Música, a partir del Departament de 
Cultura de la mateixa Comunitat Autonoma. Tot aixo 
esta per fer, record, i és un detall, que U r ¡ grup de les 
Illes, amb plantejaments renovadors, innovadors es va 
adrec;:ar a Madrid i a Madrid se'ls va dir que els dona
ven 1.200.000 Pts. per a un rnuntatge seriosarnent plan
tejaL i que. en contrapartida, deIs poders públics de 
la Comunit?lt Autónoma n'havia de sortir, si rnés no, 
una quantitat igual. Dones aquesta quantitat es va tra
duir amb ur::z, subvenció de 200 .000 Pts., i aquest pro
jecte innovacior i renovador no s'ha pogut dur a terme. 

Hern d'admirar, per tant, que dins eL; Pressuposts 
de la Comur;itat Autonorna hi figuri una quantitat, si 
rnés no suficient per sortir al pas a aquestes coses. No 
demanam una gran política teatral, que algunes Comu
nitats Autonomes fan respecte de l'habiliJació d'espais 
culturals, re::,pecte ele possibilitar que l'esl'ectacle lúdic 
q uc és el teal re es faci, fins i tot, a ambJents específi
cament no tcat1'als, sense la cerimonia d'llaver ele pas
sal' per taquilla i sense l'espectacula1'itat el'un taló que 
s'alc;:a i davalla, no, el teatre pot ser un art eco](¡gic i, 
cüm diuen ,també bio-degradable, és a dir la comuni
cació s'estableix públic-espectador i, una ,"olta aquesta 
comw1icació s'ha acabada, desapareix, prou. _ 

Per tanto la proposta que aquí fúrmulam, en 
aquests mon-!ents és, senzillament, d'instar que el Go
vern de les Illes Balears comenci a actuar decidida
ment en aquesla materia, que té transferida en exclu
siva, i que, en consequencia, també tengui una partida 
suticient en els Pressuposts de la COl11unitat Auto
noma. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Volen intervenir els al tres Grups Polítics? 
Sr. Conseller, té la paraula el President de la Co

missió de Cultura. 
Queda oberta qüestió incidental. 

EL SR. GILET GlRART: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. En 

primer lloc, jo li faré una petila referencia a la pu
blicació, al segon quadern «El Público», quant que, 
efectivament, el panorama, d'acord amb aquests nú
meros que s'estableixen o que es contenen en aquesta 
pagina d'inversió teatral de les Autonomies, ,;>Í aquest 
números fossin certs, el títol de l'article, «Un aspecte 
c1ramatic», seria vertader3ment una realitat. Pero, és 
que aquí es contempla 1.500.000 Pts. d'inversió per part 
de la Comucitat Autónoma o de pressupost quant al 
[oment de lteatre per a I'any 1985, quan realment és 
una continu~¡ció elel Pressupost del 84. El pressupost 
del 85, per ai programa específic de teatre, ja contem
p!ava un total de 6.400.000 Pts. que, en totes les altres 
ajudes per capítol 4 i el Conservatori mateix, amb 
l'aula de teatre, representa un total de despesa de 17 
milions de pessetes, 3mb números rodons, que dividit 
per la població de les Balears, representaria unes 26 
Pts. per habitant, la qual cosa ve a significar que ens 
trobam a 1m nivell més superior al que estableix aquí 

la revista «El Público», tenint present, a més, que hi 
ha¡ una serie de quantitats, com per e~emple, la Co
munitat Valenciana, que ens diu que gastara 330 mi
lions de pes~etes amb una adquisició del cinema Rial
to, efectivament, és una promoció del teatre, pero que 
no pare ix qe.e tengui una continultat i que, per tant, 
també podríem dir que la quantitat de 103 Pts. per 
habitant qut:da substancialment rebaixada, el mateix 
que Castella-La Manxa i Aragó, o Cantilbria mateix. 

Ara bé, manifestat aixo que, en cerla manera, vos
te, Sr. Lópe7 Casasnovas, ha avan~at, jo li he de dir 
que, com jo. he manifestat altres vegade~, la política 
teatral de la Conselleria i, per al mateix món teatral, 
és complexa i que, fins ara, s'havien mantengut dues 
línies d'actuació, una d'elles a petita escala, com és 
l'aula de tealn: del Conservatori de Palma, en aquest 
cas concret, no s'ha estes ni a Menorca ni a Eivissa, i 
la línia de sFbvencions per capítol 4, línia de sub ven
cions que, com ja li he dit abans, excedeix els 7 milions 
de pessetes clurant I'any 1985. 

Entre paren tesis li he de dir que la sub ven ció del 
grup «Groc», em sap moIt de greu no poder-la haver 
atesa amb la quanlitat que em manifestaven, ja que ha 
entrat a finals d'any o, almanco, a mi m'ha arribat la 
possible rese lució a final d'any. 

Jo entenc que la Proposició no de Llei és summa
ment positiva, que va en un caire constructiu al 100 %, 
per dir-ho així, i que, per tant, és acceptable per part 
del Conseller. Aix6 que representa, pero? Representa 
que dins el Projecte de Pressupost de l'any 1986, el 
contengut, el fons de la Proposició no de Llei ja ve 
recollit dins aquest projecte. S'ha de dir que repre
sentaria una certa variació en la política de subverr
cions, i ens <.:niricn cap a una potenciaci6 de l'aula de 
teatre del Ccnservatori, als fins i efectes d'anar posant 
les primeres pedres per crear un Centre d'Art Drama
tic de Balears. Quan utilitzo la paraula Balears ja im
plica, a curt o a mig termini, una extensió a les illes 
ele Menorca i d'Eivissa. La primera passa que s'ha do
nat ja, aquest any, ha estat sol'licitar, per part d'Asses
soria Jurídica, i al mateix Ministeri d'Educació j Cien
cia les passes legals necessaries per establir l'oficiali
tat d'aquest Centre d'Art Dramatic. 

Ara, entenem que, evidentment, la potenciació 
d'aquesta Aula de Teatre representaria un moviment 
teatral dins del món quasi professional o deIs «ama
teurs», que ha de tenir una resposta més enlla de les 
quatre parets del Conservatori mateix, aquí a Palma. 
Per aixo, el que entenem que ha de succeir és que 
s'ha de produir l'inici, les primeres passes de creació 
d'un quadre estable de teatre, un quadre estable de 
teatre forramentalment integrat pels mateixos alurnnes 
de l'Aula del Centre d'Art Dramatic, i que poden rebre, 
de totes maneres, una incidencia externa d'aquests pro
fessionals o d'aquestes persones més cap,\citades, com 
he dit que es fa a altres Comunitats Autonomes en 
actuacions en aquesta Unia. 

1 aquest Centre d'Art Dramatic, la finalitat, o 
aguest quac1re est2.ble d'art dram~tic, la seva finalitat 
o activitats é',nirien cap a un camp molt obert, el pur 
teatre, el classicmnent anomenat teatre, el teatre obert, 
al qual voste ha fet una referencia, el teatre llegit, el 
teatre per a nins i els taIlers de teatre, els tal1ers cur
sos de teatre, de treball de teatre, que es nodririen, al 
mateix ternps, i facilitarien un intercanvi amb altres 
Comunitats i que també donarien peu que sense voler 
ser ambiciosos anar fent una programació de murrtat-
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ges d'obres d'un sol acte, deIs nostres autors o d'autors 
de fora de la nostra Comunitat, tradtiits a la nostra 
!lengua i que, al mateix temps, amb aquesta actuació 
donaríem 110c a una intervenció per part deIs traduc
tors, escriptors de les nostres IHes. 

Jo crec que en aquest camí haurem modificat subs
tancialment la política teatral, és un temé' que, des de 
sempre, ve preocupant el Consel1er d'iEducació i Cultu
ra, i que, definitivament, entenc que amb el pressu
posts de l'any 1986 eS donara aquesta passa nvant 
que dins l'esperit de les seve parau les be entes endi
vinar, i que, si no podero arribar a una planiFicació 
total, sí que almanco, dins un termini de dos pressu
posts, podrem dir que les pedres inicial5, les peelres 
més importants s'hauran posat. 

Per tant, no hi ha cap inconvenicnt per part 
d'aquest Conseller a acceptar aquesta Proposició no de 
Llei d'Esquerra Nacionalista. 

Res més i moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Conseller. 
Vol replicar, senyor proposant? 

EL SR. LOPEZ CASASNOVAS: 
Gracies, Sr. President. Molt breument per, en prin

cipi, agrair aquesta sintonía que hem pogut establir 
almanco amh el tema teatre. Sí, perque reconeixent la 
voluntat del Conseller, aquí manifestada. pensam que 
qualsevol petita passa, si és una passa endavant, sera 
reconeguda dins la societat de les IHes i en sortirem 
guanyant tots i, en conseqiiencia, alIó que esperam de 
la Conselleria és que per a l'any 86, aquestes línies 
d'actuació que aquí ha esmentat es traduesquin en fets 
i, sobretot, que la preocupació que sempre tenim res
pecte de les línies de subvenció es puguin traduir a 
través d'uns Cl-Heris, el'un com i un aquí; és a dir, que 
no només es dotin amb subvencions determinats grups 
de teatre, per les raons que sigui, sinó que les raons 
siguin certes, respecte de la producció, els plan teja
ments estCtics, la qualitat i el rigor de les propostes 
que aquí es presenten. 

En conseqüencia i per tan t, agrair el suport ma
nifestat pel Govern quant a assumir aquesta proposta 
i esperar que els altres Grups d'aquesta Cambra també 
ho facin. 

EL SR. PR:ESIDENT: 
Acabada la qüestió incidental, entram en el punt 

en el qual intervenen eIs aItres Grups. 
El Grup Regionalista de les Illes té la paraula. 
Disposa, Sra. Diputada , d'un temps de deu minuts. 

LA SRA. MUNAR RIUTORT: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. El Grup Regio

nalista donara suport a la Proposició no de Llei que 
presenta EsquelTa Nacionalista, en mater:a ele política 
teatral. Hem de dir que no ens agraela haver el'instar 
el Govcrn de les lIJes a exercir les competencies que 
té, perquc 3ixo significa que fins ara no ho ha fet i 
que han passat dos anys i mig que h em perdut, per 
dur enclavant la política teatral d'aqueste~ illes. Políti
ca teatral qu e, segons es clespren de l'estudi ele la 
revista «El Público », resulta que la Comunitat Auto
noma nostra és la pit,ior, la nostra Comunitat és la que 
menys diners per habitant inverteix en teatre essent, 
d'alguna manera, la qu e té una major renda per capita. 

Sabem, també, que la revista «El Público». amb la qual 
Esquerra Nacionalista es basa per presentar aquesta 
Proposició no de Llei, ha fet l'estudi en base a pressu
posts d'anys anteriors, la qual cosa és bastant normal, 
del 84, donaI que estam en el 85, i que també no té en 
compte tot2.lment polítiques teatrals d'altres institu
cions diferents de la Comunitat Autonoma. No obstant 
aixo, la perspectiva no és molt millor. 

El Grup Regionalista en donar suport a aquesta 
Proposició no de Llei no ho fa en base al que diu la 
revista «IEI Público», en base al que la revista «El PÚ
blico» diu, sinó en base a la realitat existent i que, 
vist cada dia, donat que els diferents grups de teatre 
que, per cert, molts ens visiten, i que són molts, són 
més de 60 els enregistrats i que acudeixen a Cultura o 
al Consell Insular demanant ajudes, perque tenen una 
manca total d'infraestructura tant per assaigs, per 
actuacions, manca c'escoles d'art dramatic, manca 
d'ajucles ecor.omiques per a muntatges, per a cursets, 
etc. Les iniciatives que el Sr. Gilet ens ha especificat 
avui i que pensa dur endavant ens pare;xen bé, pero 
creim, senyors del Govern i Sr. Conseller de Cultura, 
que tan soIs una política definida i decidida per part 
seva pot fer que el teatre a les nostres illes ocupi el 
lloc que sel11pre ha ocupat el teatre en qualsevol cul
tura, en tesa una cultura amb majúscules, molt allunya
da del regionalisme, el «teatro r egionalista», del folklo
risl11e i del vestit al ample. 

Moltes gracies. 

EC SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sra. Diputada. 
Per part del Grup Socialista, té la paraula la Sra. 

Maria Frau. 
Disposa, Sra. Diputada, el'un temps de deu minuts. 

LA SRA. FRAU BERNAT: 
Gracies. Sr. Presiden t, Sres. i Srs. Diputats. Sr. 

Conseller, vos Le, fa elevers dos anys ens va presentar 
un pla d'actuacions, es referia, en aquells moments, al 
PIa el'Actuacions sobre tota la cultura en general, i ens 
va dir, entre d'altres coses, que voste volia potenciar 
la vida cultural de la Comunitat Autonoma, que per 
aixo clonaria un fort il11puls a totes les manifestacions 
el'aquest ti pus, practicant una política cultural oberta 
a tots els sector i amb les iniciatives cId cos social. 
També ens va dir que procuraria la potenciació deIs 
artistes de les IIles, que procuraría l'organització el'actes 
on participaricl1 les princirals figures nacionals i inter
nacionals, facilit ar; t d'aques ta manera, al poble de les 
Balears l'oportunitat de presenciar espectacIes que, 
el'aItra manera, difícilment serien possibIes. 

Volía voste, amb Lot aixo, millorar el nivell cul
tural de les nos tres ilIes, i volia recuperar la nostra 
identitat cultural. Bé, en vista del temps que ha passat, 
de dos anys i mig a ara, nosaltres Ji hem de dir que 
en el teme: del qual avui parlam, que és e l teatre, voste 
!la fra cassat voste no ha complert res del que havia 
prcvist, ni t:m soIs crec que !li h?gi hagut una petita 
aproximació Fins i tot en aquest momen! ens és difí
cil cri ticar-li cl que voste ha fet , perque quasi ha estat 
inexistent. Je, si mal no record', una de les poques 
coses que vo~tcs han fet aquí, va ser, a més amb com
binació amb el Consell de Mallorca, va ser una obra de 
teatre, «Barnum », Que, a més que va ser un fracas 
absolut, no nom és aquí, sinó també a tola Espanya, a 
Madrid només es va poder representar un mes, a Va-
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lencia, una setmana, i després d'aixb ja no va p9der 
presentar-se a altre lloc d' Espanya. 

Després, voste. com havia manifestat, éns havia dit 
que duria figures nacionals i internacional s importants, 
i fa poes dies ens va dur En Francisco, a Inca, ho po
dem aficar perque també va dins un teatre. Hem de dir 
que tampoc no va ser cap exit, la venda se suposa que 
va ser d'aproximadament 100 entrades, i hi havia apro
ximadament, també, unes 400 persones, i que per aques
tes 400 per~ones s'haguessin venut només 100 entra
des, devien haver repartit moltes invitaclons. El teatre 
era bastant buit, () sigui que tampoc no va ser un gran 
exit. 

Després voste va tenir també una bona idea, que 
va ser quan ens va dir que faria un grup de teatre de 
la Comunitat Autónoma, i que l'havia de fer perque 
ens repreSe!11aS obcialment i per fomentar l'afecció al 
teatre, nosaltres li demanam, que ha passat amb aquest 
grup de teatre? Supos que voste li ha donat la matei
xa importancia que ja m'ha dit a mi altres vegades 
que 1i dóna a la dona, que tampoc no existeix política 
sobre la dona. 

De totes formes, tenim notícies que vos te esta, en 
aquest moment, entre aetes per fer un grup d'art dra
matie, i nosaltres desitjaríem que en aquest grup hi 
posas un director, que ens han dit que no seria segu
rament d'aquí, el que tenell previst, nosaltres sí li de
manaríem que pensas un poe més que la persona po
gués ser una persona de les Illes, que estaria més preo
cupada, en aquests moments. creim, que no un sud
america pels temes de les Illes. 

Bé, es podrien fer moltíssimes coses, eom per 
exemple festivals de teatre, teatre infantil, representa
cions als pobles en les seves fes tes, promocionar grups 
de teatre, articular una Ilei de .teatre, cre"r un centre 
de teatre local, potenciar, dins aquest mateix teatre, la 
dansa, les teresetes, investigar, etc., bé, moltíssimes 
més coses que, en aquest moment, no crec que jo les 
hi hagi d'enumerar, perque no venc aquí a fer un pro
grama de política de teatre. 

PREU DE LA SUBSCRIPCIÚ 
Un any . 
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Per tot aixo que Ji he dit i que li acab d'exposar, 
i voste, que també ja ha dit que donaria suport, nos
altres pensam donar suport a aquesta Proposició no de 
LIei, ja ha dit que sí que li donaria suport, pero jo li 
agraesc aixo. perque així ens evitara que ens tornem 
a empegueir quan llegim a la premsa notícies tan des
agradables com aquesta que ha donat peu a aquesta 
Proposició no de LIei. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sra. Diputada de la seva interven-

ció. 
Sr. Godino, té voste la paraula. Disposa d'un temps 

de deu minuts. 

EL SR. GODINO BUSQUETS: 
Sí, Sr. President. A la vista del maridatge que s'ha 

celebrat avui capvespre, aquí, entre el Sr. López easas
novas i el Sr. Gilet, el Grup Parlamentari Popular no 
vol rompre la lluna de mel i, per tant, votara favora
blement aquesta Proposició no de LIei. 

(Rialles) . 
Res més, i, com que és tard i fa calor, cree que 

ja basta d'aquesta interveneió. 
Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Godino. 
(RiaIles) . 
Acabades les seves intervencions, p!:lssam a la vo

taeió, i deman a la eambra: 
Les Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aques

ta Proposició no de LIei, es vol en posar drets, per 
favor? 

Queda aprovada per unanimitat. 
Aquesta Presidencia dóna per concIós aquest PIe 

anuncia que el próxim tendra lloc derna a les 17 ho
res de l'horabaixa. 

Bon vespre a tots. 

2.000,- pessetes 
1 000,- pessetes 

500,- pessetes 
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