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1.-
EL SR. PRrESIDENT: 

Comem;:a la sessió extraordinaria, convocada per 
al día d'avui, dema i passat dema, per tractar tom a 
punt únic un debat general sobre la política ¡fel Go
vern de la Comunitat Autonoma d'aquestes iIles. 

Crec en coneixement deIs membres de la Cambra 
les normes de procediment donades per aquesta Pre
sidencia, juntament amb la Mesa i escoltada la Junta 
de Portaveus. Per tant, no fa falta fer-ne lectura. 

Té la paraula, en primer llüc, ~ ele: President de la 
Comunitat Autonoma, Sr. Gabriel Cañellas i Fons. 

EL SR. CAÑELLAS FONS: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats: Voldria supo

sar -vull fer-ho aixÍ- que tots coincidim a l'hora de 
definir la naturalesa d'aquest debat, que té per fina
litat, que té per objectiu, que no poden ser d'altres ni 
la finalitat ni l'objectiu, sinó examinar de qualque ma
nera, com si féssim un balany, quin és l'estat de la 
nostra autonomia, l'estat de la nostra Comunitat Au
tónoma ara que han passat dos anys i mig, i quin és 
el grau de desenvolupament estatutari i de funciona
ment institucional, és a dir, de qualque manera, 
l'«abans» i el «després» com un terrnometre indicador 
deIs nivells d'eficacia, i si hem arribat o no a aquesta 
eficacia, al llarg d'aquest temps. En el ben entes -si 
volem ser mitjanament responsables-, que el nostre 
«estat de l'autonomia» haura de ser necessariament 
referencial, és a dir, referit de manera moIt realista 
a unes possibilitats i a uns mitjans, desgraciadament 
molt limitats i en funció d'uns poders decisoris que, 
sovint, no han estat només aquí, sinó també a Madrid. 

Faig aquest advertiment preliminar, perque prou 
mal ha fet a tots els processos ' autonomics espanyols 
la creació d'unes expectatives que no es corresponien 
amb les autentiques possibilitáts competencials 
d'aquests nous ens autonómics de nou encuny. És 
obligació de qualsevol polític i de qualsevol institució 
responsables explicar honestament el camp de joc i 
les coordenades dins les quals ens hem de moure. El 
voluntarisme i sobretot l'utopisme polítics mai no 
han estat bon consellers. 

Advertit aixo, en un intent de situar el vertader 
abast i la vertadera naturalesa del debat que avui 
ens reuneix aquí, la meya intervenció se cenyira als 
aspectes següents: primer, passaré comptes -si és 
que aquesta expressió és una expressió que se'm per
met- sobre a11ó que s'ha fet en aquests dos anys i 
migo És a dir, faré un balan<; de l'«abans» i del «des
prés» que les institucions autonómiques es posassin 
en marxa. Que és, sense dubte, la millor manera de 
valorar si hem avanyat o hem retrocedit, si alló que 
hem aconseguit és molt o és poc. 1 si els graus d'efi
ciencia a que hem arribat justifiquen aquest nou sis
tema autonómic que ens hem autoconferit. 

En segon lloc, m'estendré sobre quina és la situa
ció de la nostra Comunitat Autónoma, com a conse
qüencia, si més no en part, d'aquest període d'auto
govern. D'aquí uns dies ingressarem a la Comunitat 
Económica Europea, i crec que aquesta Cambra no 
pot ser aliena a aquesta circumstancia historica tan 
rellevant. A l'hora d'Europa, hem de saber si la po
lítica que hem practicat era la convenient per a si
tuar-nos dins aquest conjunt espanyol, en el punt de 
partida més idoni possible per a enfrontar amb exit 
aquest repte auropeu. 

En tercer lloc, m'han de perrnetre, senyores i se-
-nyors~ que insisteixi en el que és el gran problema, el 
principal problema que té plantejat la nostra Comuni
tat Autónoma i que continua essent ni més ni manco 
que e~ del finam;ament. Jo sé que si he de fer cas a les 
qüestions que més sovint han ocupat i han preocupat 
aquesta Cambra, he de suposar que aquests assumptes 
financers no figuren en el primer lloc de les inquie
tuds que tenim. Aixo no obstant, no em cansaré de re
petir que . una ~u~li>Domia sense contingut economic, 
sense contipguts. ~dmomics significatius és una pura 
entelequia destinada a la simple gestió a fer de caixers 
deIs funcionaris transferits. Sense doblers sobram tots: 
sobra el Govern i sobren vostes, i ens convertiríem en 
una gran i inútil superestructura que· es diverteix di s
cutint temes sense relleu. El poder, o són mitjans per 
a exercir-lo, o 1;1.0 és absolutament res, i és per aixo 
que, o assumim responsablement i unitariament aques
ta gran qüestió -que, per altra banda, no és ni de dre
tes, ni de centres ni d'esquerres- del finam;:ament 
autonomic o el nostre poble tendra el perfecte i legí
tim dret d'acusar-nos de frivolitat irresponsable per no 
haver lluitat, si més no, perque la riquesa que la so
cietat balear genera reverteixi efectivament a la socie
tat balear. 

Finalment, i en quart lloc, reflexionaré sobre el 
futur, partint d'una realitat present, les Balears d'ara 
no són les Balears de fa dos anys i migo El futur que 
estam en condicions de dissenyar tampoc no és el ma
teix de f~ dos anys i migo 

Passem, per tant, comptes. 
Ara fa dos anys i mig que la nostra autonomia era, 

ho vaig dir ja al Discurs d'Investidura, un~ «tabula 
rasa nihil scriptum est» -una taula rasa Oil no havíem 
escrit absolutament res~. Avui, la nostra Comunitat 
Autónoma és una realitat cbmpetencial plena, que si 
encara no té sostres més alts, és perque el Govern Cen
tral -amb l'ajuda, tot s'ha de dir, d'alguns grups 
d'aquesta Cambra- no ho ha volgut així. 

Que vull dir amb aquesta referencia a un proces 
transferidor, la clau del qual és, en principi, en mans 
del Govern Central? Simplement, recordar-los el nota
ble esfor~ i la no manco notable complexitat d'un pro
cés de transferencies que ha requerit, d'una banda, una 
negociació tirosa i, d'una altra, l'assumpció de compe
tencies amb tot el que aixó suposa de novetat per a 
una Comunitat Autonoma de nova planta. 

Que, des d'una perspectiva autonomica, el procés 
de transferencies ha constitult un exit i un motiu d'or
gull per al govern que l'ha protagonitzat, ens ho de
mostra l'absencia de disfuncions administratives i la 
continu'itat de tota la maquinaria de l'anterior Admi
nistració Periferica de l'Estat,' sense que I'administrat 
hagi sentit -més aviat, el contrari- cap perdua d'efec
tivitat o d'eficiencia. 1 tot aixo s'ha fet simultaniant 
l'acció de govem amb la transmissió gradual de parcel
les de poder que s'han anat assumint i integrant en el 
disseny de la política estrictament autonómica. Se n'ha 
escrit molt sobre aquest «miracle espanyol» de la 
transició d'un regim autoritari a un altre de democra
tic, pero encara esta per escriure el «miracle» que ha 
suposat la transforrnació d'un estat centralista en un 
altre completament descentralitzat, sense que la qua
litat de [es prestacions i sense que ['eficacia adminis
trativa no se'n ressentissim, si més no almanco en el 
cas de Balears. 
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; , Som conscient que aquest assumptes són arids i 
complexos, com són tots els processos de transferen
cies i poc rendibles polít1cament i poc explotables a 
més des d'un punt de mira d'imatge. Tampoc les in
frastructures ocultes d'una ciutat no solen impressio
nar la ciutadania, que log1cament esta més interessada 
per; allo que veu, per alIo que pot tocar que no per les 
xarxes de conducció d'aigües, pos per caso Pero els 
que tenim alguna responsabilitat polí.t1ca sabem fins a 
quin punt la solidesa i la bondat de tot l'entramat in
frastructural condiciona qualsevol política i fins a quin 
punt unes infrastructures deficients generen proble
mes en cadena per a la ciutadania. D'aquí la nostra 
satisfacció pel fet que, dos anys i mig després d'haver 
posat en marxa la nostra autonomia, els contenguts 
competencials siguin una realitat palpable i efica<;, assu
mits sense més problemes, posats en marxa sense in
flaccions funcionarials i continuats amb l'economia de 
mitjans i la prudencia que ha caracteritzat des del pri
mer moment aquest govem. 

El mateix hem de dir respecte de la més impor
tant de les institucions autonómiques : aquest Parla
mento Una tesi errada i perillosíssima identifica efica
cia institucional amb activitat legislativa. Ido crec que, 
en principi -i tent totes les excepcions que s'hi vul
guin fer, és més correcte exactament el contrario I a 
l'hora de debatre l'«estat de la nostra Autonomia», 
pens que ens hem de felicitar per la continencia legis
lativa que ha mostrat aquesta Cambra i, per suposat, 
aquest Govern, les iniciatives puntuals del qual han 
estat exactament les necessaries i res més que les ne
cessaries. 

Crec que el Parlament havia d'atendre dues qües
tions primordials: exigir i exercir les funcions fiscalit
zadores en materia pressupostaria, origen d'aquesta 
mateixa institució parlamentaria, i anar sancionant 
amb lleis aquelles qüestions que, en uns casos, eren de 
desenvolupament pressupostari i, en uns altres, d'obli
gada promulgació de normatives sobre aspectes pun
tuals de la nostra vida autonómica. Legislar, senyors, 
és facil. Allo que és difícil i inteHigent és legislar so
bre les coses necessaries , sobre les que realment tenen 
i poden ser ateses, perque els Boletins Oficials de 
l'Estat són plens de lIeis inoperants, que no es poden 
complir i que no es compleixen, i que són expressió 
només de bons desitjos i de voluntarismes dignes d'una 
causa millor, més que d'autentiques possibilitats nor
matives. 

Es per aixo que m'he felicitat, per la prudencia 
de la nostra Cambra que, sense cedir a la incontinen
cia legisladora, ha duít a terme la cabdal funció fisca
litzadora que té encomanada i endemés ha aprovat de
nou lleis, de les quals tretze han estat presentades pel 
Govern i, sis pels diferents grups parlamentaris d'a
questa Cambra. 

La posada en marxa de la dinamica legislativa que 
ha de configurar els Consells Insulars' sera, sens dubte, 
la cimera més important del desenvolupament estatu
tari que, als dos anys i mig escassos d'autonomia, va 
adquirint totes les seves virtualitats. 

Seguidament, passem comptes al capítol de ma
teries economiques. És un capítol amb transcendencia, 
tan important que no ha de menester ponderar, tant 
que en la mesura que I'ús i la destinació que es doni 
als doblers públics ha estat, és i continuara essent un 
deIs cavalls de batalla de la societat política. 

Quan aquesta Cambra, a la sessió d'investidura, 

m'atorga la confian~a, ho va fer, més que res, a un 
programa de govem que no tan soIs no disimulava la 
filosofia que l'inspirava, sinó que a més la proclamava 
obertament. Ja aleshores vaíg dir molt clarament quins 
serien els eixos a l'entorn deIs quals giraria la conducta 
economica del Govem: contenció de la despesa públi
ca; un principi de subsidiarietat; voluntat inversora; 
incentivació deIs grups dinamics de la societat perque 
protagonitzassin el desenvolupament i l'activitat eco
nomics, i la negativa a crear, en principi, una fiscalitat 
autonomica que augmentas encara més la pressió fis
cal que han de suportar els nostres ciutadans. 

Aquesta proc1amació de línres 'mestres de la polí
tica economica del Govem pot pareixer, en general, 
in-ellevant, pendents com estam massa sovint de les 
qüestions immediates. Pero no és balder de remarcar
ne la importancia. 1 no ho és per dos motius. Perque 
els principis que inspiren les diferents forces políti
ques que integren aquesta Cambra no són obviament 
els mateixos i perque els fets ens han demostrat al llarg 
d'aquests dos anys i mig que aUo que aleshores jo 
anunciava no eren teories ni grans formulacions ver
balso sinó que eren poIítiques que sabien d'oo venien i 
exactament on anaven. Aquí s'ha practicat una política 
d'economia liberal, pero en podria haver estat una al
tra, si hagués assumit el Govem de la Comunitat Auto
noma una altra for~a. 1 si els nostres ciutadans no han 
de pagar més imposts, ni han de suportar una inter
venció asfixiant deIs poders públics ni han de contem
plar com la des pesa pública es dispara, és perque la 
filosofía que ha inspirat la política economica autono
mica ha estat aquesta i no una altra·. L'«estat de l'auto
nomia» i de la societat que li dóna suport és, en bona 
part, conseqüencia d'alIo que s'anuncia oportunament 
temps enrere i d'ano que s'ha fet a continuació. 

Quin és, per tant, l'«estat de l'autonomia» a aques
ta area economica? Aquí el teniu: 

Primer.-Uns Pressuposts Generals que es distin
geixen -tots- pel caracter inversor que tenen. Aixo 
significa que els doblers autonomics es destinen en 
quasi un cinquanta per cent a inversions per a la co!
lectivitat i no a des peses de funcionament. 

SegoJ .- Nul inc rem ot de la pressió fis cal.- La Co
munitat Auton~ma ha ate les obligacions de funciona
meot j d'inversió que ha contret amb els fon proce
d~n L. bé de les transferéncies eSlatals, bé de la parti
clpacló en el Fons de Compcnsació Interterrilorial. Ra
dica lment podem di!" amb satis fa cció que l'autOl'lOmia 
no ha costa t ni una pesseta més al ciutada balea r que 

I regim centrali tzat e1 'abans . Ai'o ha es tat po sible 
per ]'escrupolositat, per la pruden t admini lració i per 
la contenci6 ele la des pesa que bem pract icat. 

Tercer.-Prudenl J'ecurs < 1 deule públic.-Es noto
ria la insuficiéncia de mitjan i pl'ecisament és la no
toria insuficiencia de miljan i la injusticia i la dis
criminació maoifes tes que es practiquen amb "Balear 
que ens han obligat, al Govern autonómic, a haver de 
recórrer a un endeu'lement prudenl, sempre dins els 
límits d'a llo que és l'aonable , amb aquest 11'31 per 
cent del pressupost. En el ben entes que el recurs al 
deute és per atendre despeses d'inversió i no de fun
cio~amenl, dife ren in qualilativa importan ! pcrql.l~ n 
é ¡gual que una per ona s 'cndeuli perque es vol gas
tar i pcrque vol viure amb alió que li han dcixat, que 
una altra que s 'encleuta pe r a inverUr n e ses que li 
haUTan de produir en el fulu¡- les rendabilitats corres
ponents. 
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Quart.-o'SlJport a la inversió i a la creació tl'ocupa
ció.-Som concients que o la · iniciativa privada crea 
feina o no la. crea ningú -tesi que, segons· pareix, ha 
acabat per assumir fins i tot · el Govern Socialista, al-

. manco sr més no, verbalment~, el Govern AlJtonomic 
ha operat. sobre qui crea feina a Balears: les petites i 
mitjanes empreses. I així, l'any 1983, va finam;.ar cre
dits a baix interes per a 92 empreses i per un volum 
de 654 milions de pessetes. L'any 1984, varen esser 265 
les empreses peticionaries amb un volum de credit 
de 2.224 milions de pessetes. I al lIarg de 1985 -fins 
a dia 15 de novembre- són 178 els peticionaris per a 
un volum de credit) de 1.267 milions de pessetes. S'han 
creat, senyores i senyors, cent noves empreses i s'ha 
produIt l'ampliació o la reforma de quatre-centes, que 
han millorat equips de procés de dades, de transports 
o d'instaHacions. I el nombre de 1I0cs de feina nous, 
indui'ts per aquestes inversions, supera el milenar. I 
aquestes xifres són només les que fan referencia a 
indústria i comen;:, i he exclos voluntariament les que 
fan referencia a turisme i agricultura. 

Cinque.-Formació Professional.- Convem;uts que 
s'havia d'elevar el nivell de capacitació tecnica i pro
fessional de tots els agents que operen al sector de la 
distribució comercial, a fi d'aconseguir quelcom que 
creim que és importantíssim: una milIora d'aquesta 
relació basica de tota actuació, de la relació qualitat/ 
sen1ei/preu, hem organitzat cursos especialitzats per 
als nivelIs tecnics i directrius, amb una participació, 
l'any 1984, de 760 alumnes a 38 cursos i 1.200 al':lmnes 
a un curs per radio. L'any 1985, el nombre de 'cursos ha 
estat de 12 amb 240 alumnes, més 600 alumnes del curs 
per radio. I s'han fet 36 jomades de divulgació de 
¡'IVA. 

Sise.-Promoció comercial.-El foment i les aju
des a la promoció deIs sectors amb més possibilitats 
de les nostres illes han estat una constant a la política 
economica del Govem. Perque no només s'ha de pen
sar en actuacions anat i encal<;ant indústries punteres 
que han de venir de nou i que no sabem si vendran o 
no, sinó que tenim quelcom aquí, que és ben nostre i 
que mereix potenciar. L'any 1983, el cal<;at i la bijuteria 
guaitaren a Madrid i a Mila a través de SELEC BA
LEAR i de SEBIME. L'any 1984, el sector nautic acu
dia a Düsseldorf; el cal<;at, dues vegades a Madrid; la 
moda, a Madrid; la marroquineria i la confecció en 
pell, a Madrid; la bijuteria, a París i a Mml. I en
guany, basicament, s'han repetít aquestes presencies 
amb una incidencia notable a les exportacions sobretot 
d'alguns sectors, com el bijuter, que ha passat d'ex
portar 635 milions l'any 1982 a exportar-ne prop de 
2.000 milions l'any 1985. 

Pero, on ha resultat partícularment positiva l'acció 
autonomica ha estat a les actuacions ferials. L'any 82, 
i no oblidem que aixo és una conseqüencia més de 
l'ajuda a la nostra indústria, hi havia una sola fira 
nacional, una sola fira a Balears -SEBIME-. Pero, 
al 86 tendrem sis fires estables , dues nacionals -Ba
lears Nautica i Tecnoturística- i una internacional, 
SEBIME. Per tant, la creació d'IFEBAL s'ha mostrat, 
crec, altament rendible, fregant gairebé la brillantor. 

Se te.-Centres d'Investigació.-Fidels a aquell prin
cipi de subsidiarietat, que hem anunciat al principi i 
que també varem dir a la nostra exposició el dia de la 
Investidura , principi de subsidiarietat que vol que els 
poders públics arribin alla on la societat no pot arri
bar, pero res més, el panorama que ofereix la nostra 

Comimitat Autonoma és, al ffieu entendre, encoratja
dor. 

.La investigació, "la publicística, l'aplicació de noves 
tecnologies, vet aquí un vast camp on l'acció autono. 
mica ha mostrat plenament unes, .totes les virtualitats 
que té. L'Institut Bálear _ d'Economia -creat 1'any 
1984- s'ha constitult en un · organisme coordinador 
de tota la informaCÍó economica. Aquesta funció és 
conseqüencia d'una fecunda actuació de la Conselleria 
d'Economia i Hisenda que publica periodicament el 
«Bolletí d'Economia», que ha editat l'Estudi sobre la 
Despesa Turística, i que ha participat en l'elaboració 
d'importants estudis monografics sobre diversos sec
tors economics de Balears. Ido aixo mateix ho podem 
dir igualment de l'Institut Balear d'Estadística, que 
esta posant els fonaments de la futura estadística ba
lear. O de '¡'Oficina de Promoció Industrial de Balears, 
especialment dedicada als problemes de disseny i de 
tecnologia i ho fa a través d'acords amb el CDTI i 
l'IMPI. O del Centre d'Estudis de la Construcció, els 
treballs del qual sobre la qualitat i les tecnologies inci
diran d'una manera important sobre la construcció. 
Totes són institucions creades i inspirades per la Co
munitat Autonoma que els dóna suport, sempre atenta 
al perfeccionament i al desenvolupament, per a la qual 
cosa, no hi ha cap dubte necessita, més que res, infor
mació. 

Vuite.-Planificació.-Obviament, el meu Govern 
no és partidari d'intervenir coactivament l'economia 
mitjan{(ant les planificacions que s'usen normalment 
en els .socialismes. Pero, sí que creu en la planificació 
corn a una acció ordenadora i avaluadora de recursos, 
com a voluntat de disciplina per al sector públic i com 
a una fixaCÍó d'objectius a aconseguir. Per aixo, s'ha 
elaborat el Pla de Desenvolupament Regional, ja en
llestit, del qual aviat tendra coneixement aquesta 
Cambra. 

1 entro, amb aixo a una altra area, a l'area turís
tica. 

Si els pareix bé, farem balany de l'«estat de 1'auto
nomia» en aquest transcendental capítol del turisme. 
Bé, en aquest sector, a110 que podíem fer i allo que 
havíem de fer comprenia tres projeccions: ordenació 
del sector, formació professional i promoció del tu
risme. 

Pel que fa a l'ordenació, ja en el programa d'actua
ció, el Governl s'havia imposat com a un deIs objectius 
prioritaris incidir sobre l'ordenació de l'oferta turísti
ca, i fer-ho d'una manera plena i en profunditat. I ho 
ha fet amb una Llei i onze Decrets, la importancia deIs 
quals es tic segur que a vos tes no els deu haver passar 
per alt. 

La.,Llei d'A11otjaments Extrahotelers és l'expressió 
d'una voluntat ordenadora del sector, que de qualque 
manera intentam acabar amb la clandestinitat deIs 
allotjaments turístics que distorsionen la nostra oferta, 
perque no podem controlar la qualitat dels serveis i de 
les prestacions sense aquestes maneres d'actuar. Cap 
Comunitat Autonoma no ha enfrontat aquest problema 
amb rigor i, sobretot, amb el coratge amb que s'ha 
fet aquí, encara que la cIandestinitat és bastant més 
freqüent a altres latituds que no a la nostra. 

Tampoc a cap Comunitat Autonoma no s'ha pro
mulgat un Decret com el que estableix mesures d'orde
nació d'establiments hotelers i allotjaments turístics. 
La preocupació per la qualitat futura de J'oferta tu
rísti ca, a la rel d'aquest Decret, que és dur, pero que 
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és necessari, i que en la mesura que incideix sobre 
aspectes fonamentals del sector turístic i, al mateix 
temps, situa el creixement d'allotjaments turístics dins 
unes coordenades de qualitat que tant de bo que s'ha
guessin plantejat i exigit abans. 

El Decret sobre ordenació i regim jurídic de les 
Agencies de Viatges, a més d'adaptar la legislació esta
tal a les nostres necessitats específiques, ha permes la 
concessió de quaranta llicencies per a Agencies de 
Viatges i ha arbitrat els contenciosos que es produei
xen entre les agencies i els c1ients. 

El Decret sobre credit turístic ha permes la tra
mitació, la qualificació i la informació de credits per 
valor de més de mil milions de pes se tes que s'han des
tinat a millores d'equipament i d'infraestructura del 
nostre sector turístic, i que s'han de sumar a les xifres 
que abans donavem. 

Quatre Decrets han regulat diverses ajudes i sub
vencions al sector. 

Idos Decrets vetllen específicament per la segu
retat del nostre turisme i els visitants. El Decret so
bre mesures de seguretat i protecció contra incendis 
ens homologa amb la normativa que regeix a la Co
munitat Economica Europea i el Decret sobre mesu
res de seguretat a ascensors d'hotels i d'apartaments 
turístics obligara el sector per posar-se en condicions 
a una inversió de més de 3.000 milions de pessetes . 

Finalment, i en el camp específic de l'ordenació 
turística, permetin-me que els anuncn dos projectes de 
llei i vuit Decrets, aquests, els Decrets estan pendents 
d'aprovació pel Consell de Govern, i els altres, pen
elents ele remissió a aquesta Cambra. A través d'aquests 
Decrets que els he anunciat, es presentara una nova 
reglamentació hotelera, la de restaurants i cafeteries, la 
de ciutats de vacances i de campings, de manera que, 
pr~cticament, tot el sector quedara contemplat pels 
criteris ordenadors autonomics emanats del Govern. 

I respecte als projectes de llei, no ens torbarem 
gaire a presentar davant aquest Parlament el Pla Di
rector de Zones Turístiques i Litorals Adjacents que, 
en coHaboració amb la Conselleria d'Obres Públiques 
i Ordenació del Territori, ordenara turísticament, i 
amb una visió de futur, el litoral de les nostres illes 
d'acord amb les exigencies protectores del paisatge i 
de la qualitat a les instaHacions turístiques. 

Pel que fa a la formació professional, en aquest 
capítol pens, senyores i senyors Diputats, que les coses 
han canviat sensiblement en aquests dos anys i mig 
que duim d'autonomia. Conscients com érem que la 
professionalitat de les persones que fan feina al sector 
turístic és clau per a aconseguir cotes elevades de qua
litat a les prestacions, la Conselleria de Turisme ha 
organitzat -i hi ha participat-, en coHaboració amb 
d'altres entitats, nombrosos cursos de formació a l'am
bit de l'hostaleria i la res!auració i, en aquest sentit, 
ha resultat profitosa la coHaboració amb institucions 
empresarials i amb centrals sindicals. 

Peró vos tes ja saben que un deIs projectes més 
ambiciosos i estimats del meu Govern en materia de 
formació professional és la creació de l'Escola Intema
cional d'Hostaleria i Turisme de Balears, un projectc 
en fase de planificació avan~ada, que si no esta més 
avanc;:at encara ha esta t per traves que no ens són 
imputables, la construcció comen~ara el'aquí poc, per
que ja s'han arreglat les dificultats, i marcara una fita 
a la histoCÍa del turisme balear. José que només. l'ex
periencia acumulada del sector permet al Govern de la 

Comunitat Au!onoma emprendre una acció d'aquesta 
gruixa, comp~ar amb l'assessorament de la mítica Es
cola Hotelera de Lausanne -a través d'un conveni ja 
firmat- i situar les nostres illes en un lloc punter del 
prestigi i de la investigació turÍstics. 

A la tercera de les grans arees d'ac'.:uaciÓ turística 
de la nostra Comunitat, que és la promoció del turis
me, l'acció del Govern ha consistit en alló que podríem 
dir una «omnipresencia permanent» i, crec que, arnés, 
la podríem tatxar d'absolutament eficac;:. Tal volta a 
cap ambit com en aquest de la promoció i la coordina
ció, l'encaix entre la iniciativa privada, a través de les 
institucions representatives, deIs molts venerables efi
ca~os foments, i de la iniciativa pública s'ha mostrat 
tan efica<;: i tan fecundo La nostra presencia a campa
nyes de promoció i publicitat als principals PaISOS 

clients ha esta! contínua. Balears ha estat present en 
els simposiums i a les reunions de treball deIs princi
pals Tours Operadors. Balears ha assistit a les conven
cions de les principals agencies de viatges del món. 
Balears ha acudit a les fires turístiques més significa
tives com són les de Londres, París, BrusseHes, Mila, 
Estocolm, Madrid i Barcelona. Hem finan<;:at campa
nyes publicitaries a la premsa especialitzaela europea. 
Les nos tres illes han estat l'escenari d'importants con
vencions d'associacions que canalitzen la demanda tu
rística. La Conselleria de Turisme ha contractat agen
cies especialitzades a Alemanya i Gran Bretanya que 
donen notLcia contínua i puntual de la nostra imatge 
i que pulsen els vaiv~ns de la demanda, de manera que 
així ens puguem anticipar i n'intentem' corregir les 
un ressonant triornf internacional a Estransbl.lrg, on 
s'ha acordat que Palma sigui la seu permanent, la dele
gació permanent del Consell de Regions d'Europa en 
materia turística. 

Crec, que, en dos anys i mig d'autogovern, la nos
tra Comunitat, ha donat un gir de cent vuitanta graus 
en el tractament de la nostra principal font de riquesa. 
L'experiencia i la maduresa que hem aconseguit en 
assumptes turístics, juntament amb la conjuntura fa
vorable d'unes possibilitats competencials, han estat i 
han donat uns fruits esplendits que no han fet més 
que comem;:ar. L' «estat turístic de l'autonomia» és 
aquest i aquí el teniu, i si qualcú el vol veure, el podra 
veure i el podra comprovar. 

A l'area i a l'ambit de la política agropecuaria, 
no els necessit explicar la peculiar situació de la nos
tra ramaderia i de la nostra agricultura en una estruc
tura económica regional fortament descompensada per 
la prepotencia d'un sector, el deIs serveis, damunt deIs 
altres. No obstant aixó, tal i com comen<;:a, tal com ha 
passat amb la indústria, els excedents generats pel 
turisme i, sobretot, el dinamic esperit empresarial que 
ha animat el sector repercuteixen favorablement als 
sectors agrícoles i ramaders que comencen a mostrar 
un dinamisme esperanc;:ador, en uns casos, i que ja 
són una reaJitat palpable, a d'altres. 

En aquest sentit, pens, que la nova situació auto
nómica ha repercutit d'una manera altament favorable 
en el panorama agropecuari balear. I ho ha fet des de 
distints angles, des de diferents angles. Els programes 
d'experimentació amb cultius de la Conselleria d'Agri
cultura, les lluites contra les plagues, els programes de 
millores geneticas ramaderes, els programes de poten
ciació de races autóctones, les assistencies i les ajudes, 
no tot l'important que hauríem volgut, peró les que 
hem pogut, per al foment de l'associacionisme agrari 
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i la comercia1ització deIs productes, la labor de for
mació i assisttmcia tecnologica, base primordial de l'ac
tuació que s'ha de dur a terme, la realització de cursos 
per a agricultors, la creació de centres de capacitació 
agraria amb inversions importants, tant a Maó com a 
Palma ,o l'aprofitament d'aigiies residuals per a re
guius, que només\ s'han comen<;:at tímidament, pero 
que s'estan duent a terme amb importancia i amb apor
tacions dineraries decisives del Govern Balear mos
tren la preocupació autonomica per la nostra agricul
tura i per la nostra ramaderia. 

1 una menció especial crec que mereix l'acció de 
la conservació de la naturalesa. en un doble aspecte 
preventiu, per mor de la prevenció d'incendis, i actiu, 
de repoblacions forestals, la política de planters i, so
bretot, la compra d'aquesta magnífica reserva que és 
S'Albufera. 

l, ara, senyores i senyors Diputats, contemplare m 
l'estat de l'autonomía a un altre camp, a un camp 
sempre suggerent í encoratjador, al de la cultura, de 
l'esport i de la joventut. Un capítol, en el qual ní tan 
soIs m'entretendré afer comparances o a relatar tot 
el que hem aconseguít i treballat en aquests dos anys 
í mig autonomics , í no ho faré perque la llista seria i 
faria inacabable aquesta exposició. Bastara, perque 
vostes coneixen tates les dades, que examini la situa
ció d'enguany, ja que el canvi que s'ha produtt en 
aquest ambit al llarg d'aquest període és més que su
fícient per a valorar i amidar l'estat de la cultura ba
lear des d'una perspectiva institucional autonomica. 
Un elemental ordre m'obliga a fer-ne un relat esque
matic i sobretot compartimentat, cosa que no m'acaba 
d'agradar. Aquest relat és el següent: 

Exposicions.-En aquests deu mesos, s'han orga
nitzat exposicions antólogiques del «comíc» espanyol 
a Palma i a Eivissa; una mostra de cultura balear s'ex
hibí, amb un exit considerable, al Chateau Royal de 
Colliure, amb una esplendida exposició de pintura 
balear contemporania, una mostra d'artesania de vidre, 
textil, brodats, cistelleria, bijuteria, ceramica, a més 
de tota una representació d'instruments musicals tra
dicionals i de vestits típics de les illes. A Sa Llotja, 
s 'hi han presentat el magnífic Zobel, així com els gra
vats de Piranesi i una exposició dedicada als Reis de 
Mallorca; al Museu de Mallorca, s'organitza una anto
logica-homenatge al pintor Voldemar Boberman, i, ara 
mateix, probablement deuen haver anat a veure, estic 
segur que ho han fet , ía magnífica exposició comme
morativa <lel Cinque Centenari de la lmpremta a Ba
lears que hi ha a Sa Llotja. 

En el Patrimoni Artístic, durant els mesos que 
duim passats, en els d'enguany, els sempre escassos re
cursos per a les necessitats restauradores i conserva
dores del nostre patrimoni no han impedit una fecun
da actuació que, a mesura que se sistematitzara un 
any i un altre, acabara per donar un gir de 180 graus 
a la nostra realitat monumental. 

De manera directa, la Conselleria de Cultura ha 
restaurat la Sala Monli-Sion de la Biblioteca Pública 
de Palma; la Sala de ]a Cúria del Museu Arqueolo
gic d'Eivissa; l'important exemple del barroc menor
quí que és l'Ajuntament d'Alaior; la interessant mos
tra del XVIII eivissenc de Can Llaneras; la construcció 
de les portes elel portal de darrere de Sa Llotja; la 
fa~ana d'aquest mateix edifici, Can Gelabert a Binis
salem. l, a més, hem assessorat i hem participat a les 
restauracions del Monestir de Sant Cristofol d'Eivissa; 

del molí fariner de Sant Lluís de Menorca; del talaiot 
de Son Fred de Sencelles; de la murada prehistorica 
d'Es Pou Salat de Porreres; de sa Torre d'En Beu 
de Santanyí. .. 1 hem subvencionat amb ajudes de fins 
a un 50 % les restauracions que s'han duit a terme 
per particulars a edificis d'interes artístico 

D'en<;:a que varem assumir les competencies, en el 
terreny arqueologic, s'ha planificat una campanya sis
tematica centrada en els jaciments de les cultures pre
talaiotiques, talaiotiques, púniques, romana i -paleo 
cristiana. Económicament, hem partic!pat a excavacions 
de fundacions estrangeres, com les efectuades a Po
llentia per la Bryant i a Valldemossa pel doctor Wald
reno Un pla de tanques, neteja i conservació deIs jaci
ments arqueologics s'ha posat en mana per dues 
anualitats consecutives i, ja enguany, Biniac i Trebe
lúger a Menorca, s'Hospitalet a Manacor, Son Fred a 
Santanyí i Es Pou Salat a Porreres, s'han beneficiat de 
l'acció protectora. 

També enguany s'han comprat els terrenys que 
pertanyen al jaciment roma de Can Blai de Formen
tera, i s'han iniciat els tramits d'expropiació de 50]ars 
próxims a la basílica menorquina de Son Bou i és en 
marx a un expedient que suposara l'ingrés en el domini 
públic de practicament la totalitat de la ciutat romana 
de Pollentia. 

L'etnologia, així mateix, ha estat objecte d'atenció 
especial, tenint en compte la necessitat d'estudis sobre 
aspectes cultural s del nostre poble: fa¡;:anes, ferros or
namentals, sistemes hiddlUlics de la sena de Tramun
tana, molins fariners, cases de possessió o planimetries 
de teules solleriques han estat les investigacions incen
tivades i subvencionades amb doblers autonomics. 

r, dins el capítol de la protecció disciplinaria, s'han 
enervat actuacions urgents de la Conselleria paralitzant 
obres poe respectuoses amb el no tre patrimonio 

l pas a la música.-L'Any EUJ"opeu el e la Mú ica 
ha tengut un brillant reflex a le iniciafives autollomi
ques, promocionadores del fet m usical. J acques Lous
sier i les seves versions jazzíslique de Bach, els ma
gistrals « l Mu ich. , 1s «Bach Solistes d'Amsterdam» 
l'orquestra de Cambra Polone 'a, la nostra Maria deÍ 
Mar Bonet, els magnífics Solistes de Zagreb, el Quartet 
de Roma, el Ballet Nacional d'Espanya, la incommen
surable orquestra de Saint Martin in The Fields i el 
genial Menuhin han actuat a Palma, a Maó, a Eivissa i 
a Ciutadella. 

Pero, juntamenl amb aqueSls interprets mon tres 
de la música elerna, no hem el scuidat la pedagogia 
musical i )'hem duila fins al darrer raeó elel pobles i 
de les ciuta ts Balears. El cicle «Cenl Concerls -, pro
gramal per la Conscl leria de CulLura, ha con titu'it un 
exit sense precedents fins a l'extrem que s'ha pensat 
ja a reeditar-lo, a reeditar aquesta experiencia per al 
proxirn any 1986. 

També l'extcnsió musical a les escoles s'ha ma
terialitzat en un ambiciós programa de concerts, ja 
que els grups balears de música de cambra ofereixen 
i oferiran audicions a tots els centres públics i privats 
d'ensenyament i a les es coles de formació professional 
de les Illes. 

Pens que la participaeió de la nostra Comunitat 
en aquest Any Europeu de la Música ha estat tan efica<; 
com brillant. Mai, a les nostres Illes, no s'havia vist 
una cosa semblant. 

La promoció social.-L'assistencia i la presencia de 
les iniciatives autonomiques a tasques de promoció so-
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.cíal i, molf especialment, a la tercera edat, han estat 
constants i eficaces, fins al punt que podem dir que hem 
estat transformant, a les nostre illes, el concepte i la 
versió d'una tercera edat excessivament esta.tica, no 
participativa i, sobretot, aliena als problemes de la Co
munitat, a causa, primordialment, d'aquesta subtil i 
inhumana marginació que la mateixa societat practicava 
i empenyia. De qualque manera, i en la mesura de les 
possibilitats que tenim, restablim la justícia, retornant
los una mínima part d'alló que es mereixen els nostres 
vells, en forma de més cultura i de més curiositat pels 
problemes del món, que també, sense dubte, és el seu 
món. 

Cicles de conferencies, seminaris, concerts i d'al
tres activitats cultural s o recreatives s'han celebrat a 
les aules de la tercera edat de llarg a llarg i d'ample a 
ample del nostre arxipelag. Excursions, trobades, re
presentacions teatrals, recitals, cursos de cuina i ses
sions de cinema han constitult l'oferta cultural i d'en
treteniment de la Comunitat Autonoma a una tercera 
edat que, en molts pocs anys, ha vist com canviava 
]'horitzó de les possibilitats participatives i educatives 
que tenia . 

Fidels, i pas a un altre tema, al principi de subsi
diarietat tan tes vegades esmentat, i que en el camp de 
la cultura s'ha de practicar amb escrupolositat espe
cial, també en el camp de la promoció del llibre, de 
les biblioteques i de les fonoteques, la política auto
nomica ha consistit a incentivar, d'una banda, i a su
plir, d'tJJla altra, quan la mateixa societat no cobria 
una 'parceHa , com aquesta, cultural. 

Així. en el camp de les publicacions própies, s'han 
editat els llibres que, per l'interes o el valor que tenen, 
no se solen editar comercialment. El Llibre del Repar
timen/, un estudi sobre l'Antic Regim a Mallorca, i el 
Códex Catala, són alguns exemples significatius d'a
questa activitat editorial que es completa amb les edi
cions institucionals de l'Estatut d'Autonomia i d'altres 
iniciatives publicístiques. 

A l'ambit bibliotecari, s'han potenciat les biblio
teques públiques, s'han creat i dotat biblioteques es
colars i s'ha duit a terme una política de formació i de 
reciclatge del personal bibliotecari, fent seminaris es
pecialitzats . 

La Fonoteca Pública que ha creat la Comunitat 
Autónoma ha estat també un exit -i només fa cinc 
mesos que funciona-, s'han aconseguit els objectius de 
dinamitzar la vida musical, posar-la a l'abast del 
maxim nombre de persones possible i crear un centre 
generador de cultura musical. Audicions amb molt bo
nes assistencies, qualitat deIs equips d'audició, enri
quiment constant deIs fons de discos i altes contínues 
d'usuaris han configurat la nostra Fonoteca com a una 
de les millors d'Espanya, que en aquest moment la 
visiten i l'estudien altres Comunitats Autónomes que 
s 'han desplac;:at a Palma per poder transplantar aques
ta acció tan interessant promocionad ora de la música. 

I passam a l'esport.-L'acció autonomica transfor
ma també el panorama de l'esport balear. I el trans
forma alla on ha de ser transformat: als esports de 
base, a les escoles, a les empreses, a la Universitat, a 
l'esport amateur, en una paraula, practicant, simulta
niant una política d'inversions a instaHacions tendents 
a millorar les condicions infraes tructurals de la prac-
tica esportiva. 

23 .000 aHots i 300 centres escolars han participat 
en e l progra ma 1984-85: trobades esportives d'estiu als 

distints campaments, publicactó de la cartilla escolar, 
que s'implantara el curs que ve, vet aquí algunes 
accions en materia promocionadora de l'esport es
colar. 

S'han firmat convenis amb la Universitat que ja 
s'apliquen, convenís d'actualització esportíva per a pro
fessors d'EGB o cursos de vela per a universitaris. En 
el camp de l'esport d'empresa també s'han firmat con
venis a Mallorca -amb prometedores activitats a fut
bol i ba.squet- i en aquest moment es mantenen con
tactes amb Menorca per seguir el mateix camí. 

En el camp de l'esport popular, s'ha posat en 
marxa el Pla d'Esport per a Tots a l'Esport també és 
per a tu, amb una previsió de 5.000 participants. El 
Pla Especial de Proves Populars preveu 25 activitats 
i 7.000 participants i ja és en marxa "S'Esport en es 
Carre!'», que s'ha de realitzar a 16 barriades. Hem pu
blicat la Guia de Proves Populars de Balears i hem 
organitzat la Setmana de l'Esport Balear. 

En el terreny de l'esport especialitzat i federat, a 
m és del programa de l'IlIes Balears, que ha aconseguit 
notables exits a diverses regates on ha participat, s'ha 
f0n11alitzat la situació del personal de medicina espor
tiva, i amb aixo, el servei ja pot funcionar a pIe ren
c1iment, hem firmat convenis d'atletisme, natació, ten
nis, vela, voleibol i ciclisme. Totes les federacions ja 
han presentat els estatuts i els reglaments, i s'han fir
mat convenis amb els primers equips de diferents es
ports per ajudar a clubs de categoria competitiva in
ferior. 

En el capíto! de planificació i d'inversions, s'ha 
convocat el Pla Territorial i s'ha editat i s'ha distri
bu'it el Pla de Necessitats. S'ha assumit la gestió de 
«Calanova»; s'ha arribat a un acord per acabar el po
liesportiu de Llevant; s'ha acabat la cobertura d'una 
pista del "Príncipes de España» i comenc;:aran les obres 
de la construcció d'una pista esportiva, també al «Prín
cipes de España». 

La joventut.-A l'ambit de la política juvenil , s'ha 
creat el Consell Regional de la Joventut; els campa
ments, absolutament remodelats i posats en condi
cions, funcionen a pIe rendiment, i hem commemorat 
amb diverses activitats l'Any Internacional de la Jo
v.e~tut. La Trobada Juvenil de Polifonia, on varen par
tICIpar nou corals juvenils; el Certamen d'Arts Plasti
ques, amb més de quaranta participants; el Certamen 
de Música Folk i Can<;ó Popular; el Certamen de Tea
tre Classic i Contemporani o el Certamen de Poesia i 
Narrativa són accions significatives d'una política juve
nil que s'ha centrat, a més, a subvencionar les plausi
bles iniciatives de grups i associacions juvenils j les 
han duites a la practica. 

Llengua i Universitat.-Finalment, en el camp de 
la cultura, ens resta referir-nos a la Universitat i a la 
!lengua, maldament sigui breument. Fidels a allo que 
vaig exposar a la Investidura i no amb la intensitat 
que hauríem volgut, la Comunitat Autónoma ha seguit 
sempre: moIt de prop tota la problematica de la nostra 
Universitat. La relació ha estat mútua i els nivels de 
coHaboració, fecunds i continuats. Concerts, acords
m arc, assessoraments, mostren fins a quin punt la 
Universitat s'ha incorporat al nostre procés autonomic, 
al qual ha aportat tota la seva ciencia i tota la seva 
experiencia quan li ho hern requerit. 

De la problematica lingüís tica poques coses puc 
dir que vostes ja no sapiguen. La realitat és que la 
nos tra Comunitat Autónoma empren la qües tió de la 
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llengua sense traumes especials ni crispacions. La nor
mativa normalitzadora que vostes coneixen s'ha duit 
a terme amb criteris consensuats, i la modificació del 
decre~ del 79 i la firma del Conveni amb el' Ministeri 
han perm.es la plena i normal acció de l'ensenyament 
de la nostra !lengua a les escoles. 

En resum, Sres. i Srs. Diputats, pens que la cul
tura, en totes les projeccions i manifestacions, ha re
but un buf vivificador en aquests dos anys i mig auto
nómics. La possibilitat, i per aixó els deia que em 
sabia greu compartimentar-la, d'una acció coordinada i 
globalitzarla ha permes que el panorama cultural d'a
questes Illes hagi canviat, i ho hagi fet substancialment 
per a millor, amb unes perspectives que no elubtaré a 
qualificar de bri!lants i esperan¡;adores . 

Area de Sanitat.-Ja en el Discurs el'Investidura 
vaig advertir que el Govern Autonomic contemplaria 
la salut eles el'una perspectiva positiva, accentuant els 
aspectcs ele la qualitat de vida i les accions preventives 
en la futura política sanitaria autonómica. Després de 
dos anys i mig, i tenint en compte els nivells compe
tcncials a que hem arribat i les disponibilitats dinera
ries, crec que estam canviant substancialment el pano
rama sanitari autonómico Tal voIta hauríem de lamen
mentar no tenir competencies més completes i gene
rct.ls, perque, així, poelríem incidir -cosa que ara no és 
possible- en aquest preocupant i mal prestat servei 
de la Seguretat Social. I si una cosa elemostren cla
rament aquests elos anys i mig d'autonomia són els in
discutibles majors llivells d'eficiencia de les parceHes 
transferides a la Comunitat Autonoma. Em 'sap molt 
greu, idó, que, aquesta eficiencia, no la puguem pro
jectar a tot l'ambit assistencial de l'INSALUD. 

Passaré per alt les accions puntual s en materia de 
promoció de salut, de sanitat ambiental i de defensa 
del consumidor. Si vos tes volen, en el elebat, ens po
elem estendre sobre el particular ampliament i exten-

. sament. Em basta simplement recordar les campanyes 
de vacunació sistematica de la població infantil, el pro
grama de lluita contra la tuberculosi, el de lluita con
tra les malalties de transmissió sexual o el Pla de 
Prevenció de la Subnormalitat. 

Ara, em vull centrar especialment a la política sa
nitaria inversora, la que va transformant el panorama 
d'assistencia del primer nivell amb aquest pla de cons
tmcció de centres, que pobla tot l'arxipelag - d'una 
xarxa atepei:da, inexistent a Balears fa dos anys i migo 

Coneixeelors de la vella tradició sanitaria espanyo
la, per cert, una de les més eficients d'Europa, d'esten
dre l'assistencia i la pedagogia a tots els racons po
blats del país, hem actualitzat aquesta tradició moder
nitzant-Ia i dotant-Ia deIs mitjans adequats, amb ajudes 
deIs Ajuntaments, pero s'ha fet, de manera que el pri
mer escaló ele la sanitat funcioni amb eficiencia i sigui 
present arreu. I en dos anys i mig, hem inaugurat o 
estam a punt d'inaugurar -i es diu molt aviat- qua
ranta centres ele primer nivelI i uns altres trenta que 
ja funcionen, perque volem que quedin cobertes totes 
les necessitats assislencials de la població resident i 
ele la que ens visita. 

A més el'aquesta intensa activitat a l'area sanita
ria, he de posar de relleu la labor que s'ha fet en el 
cam)) de l'acció social. 

Durant l'any 1984-1985, s'han donat subvencions a 
famílies i a institucions per un import de 462 milions 
de pessetes per a atenció de disminui'ts, marginats, 
2"uarderies, tercera ec1at i c1'al':res, a més de 1.066 mi-

Hans per a pensions assistencials per a malalts i per a 
vells. 

Si a aixó afegim el menjador de transeünts, el cen
tre de disminui'ts profunds, les ajudes a l'Hospital de 
Nit, el Pla de centres per a atencions a la Tercera 
Edat i el Conveni amb el Bisbat per a la lluita anti
droga, el panorama es completa satisfactóriament, mal
grat que no se satisfaran mai al maxim totes les neces
sitats. 

To! aixó, tenint en compte xifres regressives de fi
nan<;ament estatal, regressives, perque cada any es 
dóna per a aquest concepte, per als mateixos concep
tes, menys quantitats, que han de ser compensades a 
costa ele grans sacrificis amb finan<;ament propi. 

Crec, Sres. i Srs. Diputats, que els fets i les reali
tats diuen, per ells tot soIs, quin és l'«estat de l'auto
nomia» en materia sanitaria, i si feim una compa
ran<;a amb les coses que hi havia fa dos anys i mig, el 
balan<,: és clar. 

Passem, idó, a una altra area, a la elel transport, 
les obres públiques i l'ordenació del territorio 

Del transport, la primera cosa que hem d'aelvertir 
són les escasses competencies que tenim, que conti
nuam lluitant, peró les escasses competencies que te
nim, la qual cosa no ha estat un obstacle per a fer-ne 
tota una important labor orelenadora, que s'ha mate
rialitzat, primer, en una millora i en una agilització 
deIs tramits aelministratius; segon, en la milI ora deIs 
mecanismes de control i de disciplina elel sector; i ter
cer, en l'ampliació de la xarxa de serveis públics de 
carretera, ele manera que cap nucli de població no 
quedi sense comunicació. Tot aixó passava, ha passat 
per la privatització de les línies de FEVE, els tramits 
de la qual es duen a terme actualment. De tota ma
nera, s'han inaugurat tretze línies noves ele transport 
de viatgers; noU' estan a punt d'inaugurar-se, i dotze es 
troben en fase de tramitació per posar-se en marxa. 

No obstant aixó, un deIs capítols on probablement 
es nota més -i encara es notara més en el futur, per
que aixo és lent- el nou regim autonómic és en el 
relacionat amb el medi ambient, l'ordenació del terri
tori i les carreteres. He advertit abans que els pressu
posts de la Comunitat Autonoma eren essencialment 
un pressuposts inversors. I, si bé al !larg de tota la 
meya exposició aquesta funció pressupostaria inverso
ra crec que ha quedat ben demostrada, a la vista de 
les realitzacions i deIs projectes que estan en marxa, 
a !ot el sector de les obres públiques és on veurem que 
adquireix plenament tot el significat. I anirem per 
parts. 

Obres Hidrauliques.-D'entrada, hem de constatar 
la disconformitat del Govem Autonomic amb la llei 
d'Aigiies, és public i notori que consideram que re
capta per a l'Estat la planificació hidrológica i l'orga
nització administrativa de les aigiies. en contradicció 
manifesta i flagrant amb el nostre Estatut el'Autono
mia. Va esser per aixó que presentarem el recurs d'in
constitucionalitat, per a restablir unes rebaixes compe
tencials que consideram que s'anuncien en aquesta llei 
d'Aigiies. 

Pero, mentre es deterf"in?, si 2C'l~é'c;ta és o no és 
pertinent, si la nova legislació és o n~ correcta, la nos
tra Comunitat estuelia amb el MOPU un conveni de 
coHaboració que, ele fet, li permetra exercir per dele
gació les funcions i cls serveis de l'Estat en aquesta 
materia. 

Quant a la resta, i ja c1il~S l'an,bit ele les nostres 
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competencies, el Decret sobre reg¡m d'ajudes en ma
teria de proveYment d'aigües i sanejament dels nucIis 
urbans ha suposat la contractació d'obres per valor de 
més de 444 milions de pessetes. 1 si suman els pressu
posts en fase de licitació, més de mil milions de pes
setes, deis quals correspon a la Comunitat aportar-ne 
617. 

Només durant 1985, hem creat la Comissió Balear 
del Medi Ambient, el ComÍte d'Avaluació d'Impac~e 
Ambiental, amb caracter interdisciplinari i integrat per 
experts en la materia; hem posat en manca un labora
tori mobil per a la inspecció tecnica i el control deis 
paramctres de qualitat i control deIs abocaments lí
quids; hem empres una campanya de protecció de la 
mar litoral, coordinant actuacions deIs Clubs Nautics, 
deIs consignataris i de les autoritats marítimes, hem 
adquirir embarcacions i equips oceanografics per aten
dre j comprovar les denúncies que es facin. S'ha ela
bor8t l'inventari d'abocaments directes a la mar, 
d'emissaris submarins i el seu estat de conservació, so
bretot aquest estat ele conservació i hem recorregut 
tot el perímetre ele les illes, i hem examinat i fotogra
fiat lots els racons sos pitos os de ser un abocador de 
resiclus contamin8nts. Hem fet l'inventari fotografic 
el'eclificacions i d'espais llim-es a la Cosla de Mallorca, 
s'ha encarregat i s'ha rebut de l'INESE l'Estudi d'Es
pais Naturals a protegir a Balears. Hem posat en mar
xa l'Estudi de la Contaminació Litoral per imatge sa
tcHit de la Zona Cabrera - Palma - Dragonera. S'ha 
constituü, en conveni amb la Universitat, un grup de 
treball per a l'estudi integrat de les diverses variables 
naturals, físiques i humanes de la serra de Tramun
tana. 1 s'ha creat un comite especialitzat contra la 
cont8minació acústica. 

Ordenació del Territori.-D'acord amb la Carta 
Europea d'Ordenació del Territori, s'ha comen~at tot 
un procés normatiu, un procés normatiu tendent al 
compliment deIs objectius d'harmonitzar qualitat de 
vida, desenvolupament socio-economic i utilització ra
cional del territorio 1 sé que hi podem discrepar, pero 
el procés seqüencial sera el següent: 

Llei d'Ordenació Territorial de Balears en un avan
~at procés ele redacció, una llei que definira els objec
tius, establira els necessaris instruments jurídics d'or
elenació territorial i fixara la prelació i la interdepen
dencia que hi pertoqui. 

Les Directrius d'Ordenació Territorial, que asse
nyalaran, a partir de l'Estudi de Reconeixement Terri
torial ja elaborat els criteris a seguir. 

Els Plans Territorials comarcals d'ambit supra-
municipal. 

Els Plans Directors Sectorials, 
1 els Plans d'Ordenació del Medi Natural. 
En aquests moments, ja disposam de l'Estudi de 

Reconeixement Territorial. del d'Espais a Protegir de 
l'INESE, de l'Invenlari d'Esp8is Naturals de I'ICONA; 
i estam trcbaJlant en el Pla d'Ordenació Turistica de 
la, Costa i en el Pla de Ports Esportius. 

Tot aixo configurara -configura ja- una nova 
política ordenadora del territori, amb possible modifi
cació del Pla Provincial, que quedaria incardinat en tot 
aquest nou procés ordenador. 

Carreteres.-Pensin que va esser l'agost de 1984 
que ens transferiren les carrcteres i amb tres grans 
prob1emes: una gran longitud respecte de la superfí-

cie de les IIles, un percentatge elevat de carreteres en 
mal estat de conservació i l'existencia d'unes gran s 
intensitats mitjanes ele transit. 

Per abordar aquesta problematica, s'han previst 
actuacions i inversions a noves infraestructures i inver
sions a obres de conservació, de manera que, en un 
termini de sis anys, si el ritme de les inversions és el 
previst, puguem oferir una xarxa viaria a nivell 
europeu. 

De moment, ja s'ha empres la construcció de 
l'autopista de Llevant, la millora deIs trams de I'anell 
comarcal de Mallorca que és la zona Palma-S'Arenal
L1ucmajor-Campos-Felanitx-Manacor-Petra-Santa Marga
l ida·Alcúdia-Inca-Palma-l'eix Inca-Manacor i les carrete
res d'interes. paisatgístic de Pollem;a a Andratx, recent
ment subhastades. 

1 es fa feina ja en la millora deIs accessos al 
litoral, concretament Campos-Colonia de Sant Jordi, 
Felanilx-Porto Colom i Santanyí-Porto Petro. La conti
nuació de l'autopista, el tram Marratxí-Inca sera pro
jcctat per a I'any 1986 i les obres es duran a tel-me 
durant els anys 87· i 88. 

A Menorca, I'eix fonamental Maó-Ciutadella s'ha re
nova t de llarg a llarg, excepció feta elel Ferreries-Ciu
tadella, que es comen<;ara dins l'any 86 . 

A Eivissa, les dues carreleres principals, de Sant 
Antoni i a Santa Eulalia s'han renovat de poc em;a, 
i l'obra important que hem previst fa referencia al des
doblament ele les rondes d'Eivissa . 

Durant 1985 i 19116 s'han projectat, sel1'yores i se
nyors, més de cinquanta obres. Els convit a fer-ne la 
comparan<;a amb la situació anterior, de fa dos anys 
i migo 

J a sé que he passat per aIt, amb una autentica 
manca de justícia, arees importants d'actuació que 
farien incansable la relació. 

1 solament, abans d'acabar, voldria destacar dos 
ternes més: 

L'acció diaria en la solució del greu problema del 
personal al servei de la Comunitat, del qual sí que 
se n'ha parlat molt en aquesta Cambra, amb l'orga
nització d'un servei dins la Conselleria de l'Interior, 
que ha sabut mantenir un dialeg permanent amb el 
personal i amb c1s Sinclicats; que ha sabut dictar 110r
mes acIaridores de situacions molt confuses que no 
hem creat nosaltres. Un exemple cIar d'aixo que he 
dit és la labor que s'ha aconseguit d'equiparació i 
homologació retributives que arribara al seu !otal com
plimen 1. , si es continuen els plans prevists i acordats, 
que es continuaran del tot, l'any 1987. 

En aquest mateix ordre haurÍem de situar el po
tenciament del Gabinet d'AssessOl-ament de les Corpo
racions Locals, independent d'alIo, d'aquesta Escola 
que ha comen~at les seves funcions, que hauríem de 
denominar, propiament, Escola d'Administració LocaL 

1 arribats en aquest punt, per no fer-ho més llarg, 
arrib~ts a aquest punt ele l'exposició sobre l'Estat de 
l'Autonomia, crec que és obligat fer aquella relació de 
la qual parIavem al principi, amb l'entom espanyol i 
europeu. D'aquí a uns dies, la nost1'a Comunitat AutO
noma viura, juntament amb tota la resta d'Espanya, 
aquest csdeveniment historie de la integració a Europa. 

Cree que no és, per tant, difícil adverlír que aques
ta és una passa que per a nosaltres resulta na~uraL 
De fet, la presencia de la Comunitat Au tonorlla de les 
IlIes a l'ambit de la relació europea no ha fet més que 
incrementar-se al l1arg d'aquests dos anys i migo tant 
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a fires, amb la nostra presencia, i esdeveniments co
mercials. a que he aHudit abans, com als organismes 
internacionals deis quals formam part, i part, ende
més, molt activa. Aquesta acceptació de Palma com a 
seu permanent, en materies turístiques, del ConseIl de 
Regions d'Europa, no és res més que la confirrnació 
de la vocació europelsta que aquest Govem ha assu
mit i, endemés, ha accentuat en els contactes insti
tucionals amb els palsos del vell continent. 

A més d'aixo, crec que cap Comunitat Autonoma 
Espanyola no es troba tan ben situada per a endinsar
se en el món comunitari de la CEE. Als factors de vo
cació, cultura i tradició europei:stes, hi hem d'afegir 
una altra serie de similituds significatives. 

Som, en aquests moments, un oasi en el crític pa
norama espanyol, i la nostra situació economica par
ticipa del retrobament i de la prosperitat que han 
aconseguit els palsos més avan<;ats d'Europa en aques
ta lluita tit~mica per superar la crisi que ha obscurit 
el món. Participam del mateix sistema de valors que 
les nacions més dinamiques de la CEE, i la nostra, 
igual com l'europea, és una societat lliure que, si més 
no a nivel! autonomic, ni pateix ofegors intervencio
nistes ni l'omnipresencia d'un sector públic poderós. 
Dit d'una altra manera: la política que s'ha practicat 
en aquesta Comunitat Autonoma és en una línia, exac
tament en la mateixa línía, d'aquests regims liberal
conservadors europeus que són, en aquests moments, 
els que estiren eficientment del carro de la Comu
nitat. 

Día primer de gener, i al marge de la valoració 
historica, política i cultural que l'esdeveniment me
reix, no sera cap trauma per a Balears, sinó que, ben 
altrament, sera com trobar-nos en el llindar d'una 
aventura, una aventura esperan¡;adora que només ens 
pot reportar beneficis en tots els planols. Pero Europa 
tampoc no rebra una regió problematica ni conflicti
va, sinó unes illes en plena forma, que parlen e~ ma
teix llenguatge, que tenen un nivell de vida identic i 
que creuen en les mateixes coses que creuen els euro
peus avan<;ats i progressistes. AIs dos anys i mig d'ha
ver estrenat autonomia, Balears pot dir, de cara a 
Europa, que l'estat d'aquesta autonomia no pot esser 
més esperan<;ador. 

1 arribam a l'etcm i recurrent problema del fi
nan<;ament. Em sap greu, pero seria falsejar -i fer
ho d'una manera inadmissible- l'Estat de l'Autono
mia, si no feiem referencia preocupada a tota la qües
tió del finan<;ament. 

Com que ja hcm vist quines són les preocupa
cions parlamentaries més importants que hi ha hagut 
en aquesta Ca m bl"<l, molt em tem que, a pesar deIs 
es fON;O que h fel una vegada i una altra, no he 
aconseguit, ni jo ni el Govern tampoc, fer-Ios parti
cipar d'aquesta més important qüestió, almanco en 
la mesura q ue jo voldría, fer- los participar d'aqucsta 
qüestió que \10 t ' , I Govern i e l poble balear tcnen 
plantejacIa: la gücsti ' de Is dob lers autonom ics. 1 jo 
Jamcnt profundament no haver estat cap cl.e sen si
bilitzar la Cambra perque assllmís aque ta primera de 
les obligacions que té: re tamal' a llo que en perloca. 

, inadmissible el rcgim de finan9ament a que es 
veueJ1 solmese les Ill es Bal ar. s inadmissibJe, to
canl g ircbé la insolidarital o el d tstig. J parl amb xi
fres en ma, i no ha \/u ll fer nomé per qucixar-nos, 
sinó que conslat realilats. 1 no prelenc jus tificar amb 
aix ni ineficiencies, ni es a scses, ni tampoc cercar 

un cap expiatori, sinó que exercesc aquesta responsa
bilitat que tenc, aquesta representació que tenc del 
poble balear per a reclamar i exigir un replanteja
ment del finan<;ament específic i concret de l'autono
mia de Balears i sobretot per protestar d'aquest que 
avui tenim. 

Primer.-Jo no vull repetir aquí xifres d'alIo que 
recapta l'Estat a Balears i d'alIo que ens retoma per
que s'han publicat per a escandol i esglai de qui ten
gui encara capacitat d'esglaiar-se o d'escandalitzar-se. 

En tenc prou a dir-Ios que, enfront de les més de 
33 mil pessetes que rep Andalusia per habitant, de les 
35.000 de Canaries, de les 30.000 de Galícia, de les 
23.000 d'Extremadura o de les 22.000 de Valencia, com 
a casos més significatius, a Balears només rebem, 
per habitant i any, unes 8.000 pessetes. Repetesc, un 
poc més de 8.000 pessetes, el 61'S % manco que la 
mitjana nacional. 

T, si a tot aixo, hi afegim allo que aItres Comuni
tats Autónomes reben en concepte de convenis i d'al
tres mecanismes afavoridors que té el Govern a les 
seves mans, aleshores, a aquests percentatges, hi hau
ríem d'afegir l'escandol d'unes xifres percentuals en
cara més baixes. Som la Comunitat Autonoma més 
mal tractada de tot l'Estat, i aixó significa que de 
qualque manera expolien al nostre poble realitzacions, 
benestar, infraestructures i serveis, en una especie de 
castig incomprensible, l'explicació del qual hem d'anar 
a cercar únicament i exclusivament o quasi únicament 
i exdusivament en el sistema de finan¡;ament que esta 
en vigor. 

Segon.-:f:s cert que aquest sistema de finan<;a
ment és un fracas complet, ho reconeix tot el món, el 
Govem de la Nació indos. Pero el tracte que nosaltres 
rebem no és només conseqüencia d'aquest sistema 
mal concebut i més mal aplicat, sinó que endemés és 
fruit de decisions polítiques deliberades. Sobretot a 
l'hora d'aplicar criteris restrictius a les interpretacions 
que es fan cada día de les bases legals. Amb aquest 
mateix mal sistema i amb els mateixos mecanismes im
perfectes, el tracte podria haver estat un altre, si s'ha
gués tengut. El tracte ha estat «un altre» a altres Co
munitats Autónomes. Que ningú no imputi, ido, no
més al sistema de finan~ament general que en, té bona 
part de culpa, les causes de la nostra indigencia eco
nomica. Les xifres que els he donat són condoents. 
No admeten discussió. Són fets reals, dolorosos, pero 
reals. 

Tercer.-Que ningú no ens acusi, tampoc, d'inso
lidaritat. Som solidaris i volem continuar essent-ho. 
Volem que part de les nos tres rendes vagin cap a re
gions més desfavorides. Aixo ha de ser així. No re
nunciam -ni ho farem mai- les responsabilitats que 
tenim amb al tres regions, ni tampoc no practicarem 
una política d'egoisme ava r. . Pero la mateixa solidari
tat que estam disposats a as sumir i que estam de
mostrant practicar, volem que també e~ practiqui 
amb nosaltres. Ni el President de la Comunitat Autó
noma ni aquesta Cambra poden estar mans aplegades, 
contemplant com es descapitalitzen les nostres Tlles 
i com la solidaritat que se'ns exigeix és a costa de ser 
insolidaris amb el nostre poble. 

Quart.-Quan es contemplen aquests percentatges 
i aquestes xifres resulta clar oferir com a alternativa 
solucionadora la creació d'imposts autonomics o so
brecarregar els actuals imposts de l'Estat. A aquest 
drenatge de doblers que es practica amb cls nostres 



DfARI DE.·SE8SIONS-¡ Nfunf. sr, l10;n i 12' de deseiribie ' d61 ¡g8"S .{57 I 

ciutadans -que suporten un deIs més grans esfo~os 
fiscals d'Espanya amb manco devolucions en forma 
.d'obres i serveis-, no hi podem afegir nosaltres un 
drenatge autonómic per compensar una expoliació per
sistent i continuada. 1 no tan soIs per raons de polí
tica económica o per les repercussions eventual s ne
gatives que aixó tendria sobre els nivells d'activitat, 
sinó les estrictes raons que nosaltres tenim són de 
justícia i d'equitat. 1 he de refusar -Í esper que ho 
faci la majoria de la Cambra amb mi- l'afirmació 
que s'ba fet des de 1'0posició: que una autonomia no
més adquireix respectabilitat quan gravct fiscalment 
els seus ciutadans. Jo no cree que aixó sigui respec
table, sinó que em pare ix una manca inadmissible de 
respecte cap a un sofert contribuent balear el simple 
fet que es formuli una hipótesi semblant. 

Cinque.---A la vista de tot el que hem exposat, 
pens, senyores i senyors Diputats, que, o el nou sis
tema de fínan<;ament que estudia l'Administració Cen
tral actualment corregeix aquests errors o no ens que
dara més remei, haurem de comen<;ar a ponderar 
aqueixa petició de regim de concert per acabar amb 
una situació discriminatoria i restablir una justícia 
distributiva que ara s'ignora. Sé que aixo és molt di
fícil i que el Govern Socialista s'hi oposara, pero més 
difícil encara resulta admetre que tres o quatre Co
munitats Autonomes suporten el pes de la mal ano
menada solidaritat. No som l'únic que formula aques
ta denúncia: [a alguns dies el President de la Genera
litat.de Catalunya s'ha expressat en termes semblants. 
Pero, quan un Govem Ce'ntral no corregeix injustícies 
manifestes, hem d'anar pensant a reclamar, si més no, 
més cotes d'autonomia financera, que és el que passa 
amb aquests Concerts Economics que regeixen per 
al País Basc o per a Navarra. 

1 bé, senyores i senyors, he arribat al final d'aques
la exposició que, tal volta, els pot haver avorrit, pero 
que és l'exposició d'aquest estat de la nostra autono
mia. A manera de balan¡;:, pens que les IHes Balears 
d'ara no són les Balears de fa dos anys i migo 

Fa dos anys i mig tenÍem l'edifici autonómic per 
construir, i ara, tenim en marxa una autonomia a pIe 
funcionament . 

Fa dos anys i mig, l'Estatut era l'única norma au
tonómica, i ara ja hi ha un cos legislatiu que ha anat 
desenvolupant els rnandats. 

Fa dos anys i mig, varem rebre una administració 
autonómica amb dos,cents funcionaris, i ara en tenim 
1.616, de transferits de l'Estat, sense gaire problemes 
d'articulació i integració més enlla deis normals. 

Fa dos anys i mig, no teníern normativa funcio
narial, i ara, si la comissi~ coordinadora de projectes 
de llei de la funció pública troba correcte el projecte 

. que hi ha preparat, enviarem a la Cambra el Proyecte 
de Llei de la Funció Pública. 

Fa dos anys i mig, l'Administració regional era un 
apenc\ix de l'Ac\ministració de l'Estat, i ara tenim un 
Centre d'Estudis d'Administració Local que imparteix 
cursos, seminaris i conferencies per a la millora i el 
perfeccionament de la Funció Pública. 

Fa dos anys i mig, els mecanismes de publicitat 
oficials -els Bolletíns Oficials- eren lents, impun
tuals i eterns en la publicació d'anuncis, i ara són 
puntuals i rapids en les aparicions i els continguts. 

Fa dos anys i mig, tot el món pensava que l'auto
nomiR costaria més doblers als ciutadans, i ara podem 

oferir la' realitat e1'tma autonomia que no costa ni una 
pesseta més que el sistema anterior. 

Fa dos a.nys i mig, la ciutadania pensava que els 
Pressuposts autonomics finan<;arien més que res des
peses consumptives, i ara podem oferir la realitat 
e1'uns Pressuposts sistematicament i continuadament 
inversors. 

Fa dos anys i mig, no hi havia cap incentiu per 
a la creació de feina ni de suport a la inversió, i ara 
podem constatar els resultats d'una política d'ajudes 
a les pe:ites i mitjanes empreses, que ha estat sem
pre ben rebuda. 

Fa dos anys i mig, no hi havia cursos de forma
ClO professjonaI.per als, qgents de la vida economica, 
í ara, quasi tres ~n{iC alumnes ja han cursat aquests 
programes organitz,;lÍs per la Comunitat Autónoma. 

Fa dos an'ys i mig, els sectors economics punters 
110 tcuien assistencia en la seva projecció exterior, i 
ara la nustra bijuteria, el nostre cal<,:at, la nostra in
dústria nautica, la moda, la nostra marroquineria i la 
nostra indústria turística, concorren constantment als 
mercats mundials. 

Fa dos anys i mig, es feia una sola fira nacional 
a Balears, i ara es fan sis fires estables, nacionals i 
internacionals, a les nostres I11es, amb l'organilzació 
u el suport ele l'Institut Ferial que acompleix aquesta 
funció. 

Fa dos anys i mIg, ens nodríem de l'estadística 
nacional, i ara l'Institut Balear d'Estadística esta po
sant Gis fonaments el'altó que haura ele ser l'estadís
tica autonómica. 

Fa dos anys i mig, les noves tecnologies, els con
trols de qualitat o la problematica del disseny eren 
ignora ts pels poelers públics regionals, i ara l'Oficina 
de Promoció Industrial o el Centre d'Estudis de la 
Construcció aprofundeixen i desenvolupen aquestes 
impol-tants qi.iestions. 

Fa dos anys i mig, no tenÍem una avaluació ni una 
visió global de la nostra economia, i ara s'ha elabo
rat el Pla de Desenvolupament Economic Regional. 

Fa dos anys i mig, la cIandestinitat deis allotja
ments extrahotelers era la norma, i ara, la legislació 
autonomica ha ordenat i disciplinat el sector. 

Fa dos anys i mig, la normativa sobre construc
cions hoteleres era sotmesa al regim comú, i ara s'ha 
ordenat d'acord amb criteris que tendeíxen a millo
rar la qualitat de l'oferta. 

Fa dos anys i mig, no hi havia res sobre segure
tat deIs turistes, i ara ens bem homologat amb Euro
pa en materia d'incendis i d'altres mesures de segu
retat . 

Fa dos anys i mig, la problematica específica de 
les zones turístiques i litorals no tenia Pla Director, 
i ara esta a punt d'entrar en aquesta Cambra el Pla 
Director que contempla, amb criteris protectors i de 
qualilat, aquestes zones específiques. 

Fa dos anys i mig, els profcssionals inquiets de la 
restauració i de l'hostaleria es veien obligals a anar
se'n a Europa per a estudiar, i prest sera una reali
lat 1 'Es cola Internacional d'Hostalería. 

Fa dos anys i mig, la promoció del turisme depe
nia cl'accions inclividuals o corporatives, i ara l'assis
tencia i el suport ele les institucions autonomiques és 
con tinu i sistema tic. 

Fa dos anys i mig, Balears només era un nom en 
aquest panorama turístic europeu, ara cnclemés sera 
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la capital de les institucions turistiques d'aquesta ma
teixa Europa. 

Fa dos anys i mig, l'agricultura i la ramaderia no 
tenien una assistencia i una contemplació global, i ara 
les ajudes en pro d'un perfeccionament i d'una mo
demi~zació d'estructures, cultius, millores de la ca
banya i deIs canals de comerciali tzació formen part 
de la reali ta t agraria. 

Fa dos anys i mig, S'Albufera pareixia condemna
da a la urbanització, i ara és un parc natural de pro
pietat pública. 

Fa dos anys i mig, els pobles i les zones Jale:,,' 
no tenien practicament centres d'assistencj~ : . . 
i ara s'han inaugurat o estan a punt d'inaugurar-se 
42 centres de primer nivell i uns altres 30 més (1 

faran possible posar en marxa, tata una xarxa a tots 
els pobles o a tates les zones poblades de Balears. 

Fa dos anys i mig, nombrosos punts de la nostra 
geografia estaven incomunicats entre si, i ara s'han 
inaugurat tretze lloves línies regulars de viatgers. 

Fa dos anys i mig, FEVE tenia el monopoli del 
transport de viatgers per carretera, i ara s'ha privatit
zat. 

Fa dos anys i mig, la normalització lingüística es 
trobava pendent d'abordar-se en tota la globalitat, i 
ara almanco tenim la normativa sobre aquesta mate
ria tan important. 

Fa dos anys i mig, la dispersió informava la cul
tura d'aquestes illes, en el sentit més ampli, i ara 
l'arqueologia, la restauració, la museística, eLs con
certs, les exposicions, els cicles de conferencies for~ 
men part d'un tot coordinat i integrat dins un ambi
ciós programa cultural. 

Fa dos anys i mig, el sanejament integral de les 
nos tres 'costes era un desideratum impensable, i ara 
és en fase de realització aquest projecte tan impor
tant i decisiu. 

Fa dos anys i mig, no hi havia la via de cintura, 
i ara les excavadores eixermen la terra de l'autopista 
que circuvaHara Palma. 

Fa dos anys i mig, no es feia practicament res 
per conservar les nos tres carreteres, ¡ara, s'ha posat 
en marxa la millora del cinturó periferic maIlorquÍ i 
la de Maó-CiutadeIla. 

Fa dos anys i mig, no hi havia el caUlleg d'espais 
naturals, i ara, el tenim enIlestit. 

Fa dos anys i mig, no hi havia una ordenació glo
bal deis ports esportius, i ara , esta a punt d'acabar-se 
l'elaboració del Pla Ordenador corresponent. 

Fa dos anys i mig, els espais naturals a protegir 
no tenien la normativa adequada, i ara, ja tenen ca
descun les seves Normes Subsidiaries corresponents. 

Fa dos anys i mig, les depuradores no tenien cap 
projecte de control, i ara, s'han sotmes al funciona
ment del Pla Controlador corresponent. 

Fa dos anys i mig, el sanejament i el prove'iment 
d'aigües deIs nuclis urbans només era un projecte qui
meric, i ara, el PASIB es desenvolupa. 

Fa dos anys i mig, el medi ambient no tenia cap 
organisme específic, i ara, funciona la Comissió Ba
lear del Medí Ambient. 

Fa dos anys i mig, no tenÍem estudis sobre im
pactes ambientals, i ara, es fa l'estudi pertinent. 

Senyores i senyors Diputats: 
Han passat dos anys i mig, amb tot el procés de 

transferencies, algunes de les quals són d'ahir mateix, 

i amb una escassesa de mitjans repetidament denun
ciada. 

El tÍtol d'aquesta sessió era «Debat sobre l'estat 
de I'Autonomia». AIs dos anys i mig, aquest és «res
tat de l'Autonomia». 

Moltes gracies, senyores i senyors Diputats. Mol
tes gracies, senyor President. 

(Aplaudiments ). 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. President de la Comunitat. 
Se suspen aquesta Sessió, que recomen<;ara dema 

horabaixa, a les 17 hores. 
Bones tardes a tots. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vagin prenent lloc als seus escons en breus ins

tants comen<;ara la sessió. 
Bones tardes. Comenya la sessió. 
Continuarem tractant la tematica sobre política ge

neral del Govem de la Comunitat Autonoma.. comen
<;ant per la intervenció deIs diversos Grups Polítics, 
que intervendran de major a menor, d'acord amb 
¡'acordat per resolució d'aquesta Presidencia, escolta
da la Junta de Portaveus, dia 26 del mes passat. 

Intervé en primer lIoc, en conseqüencia, el Grup 
Parlamentari Socialista. Té una interven ció de trenta 
minuts. 

El Portaveu del Grup Socialista té la paraula. 

EL SR. TRIA Y LLOPIS: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Som 

a un debat sobre I'orientació política general del Go
vem, tal com es va establir a la Proposició Socialista, 
aprovada per aqaest Parlament, un debat que té per 
objecte coneixer i debatre les directrius de l'acció del 
Govern, tant en la vessant executiva com legislativa. 

De l'exposició del Sr. President no és facil treure 
les línies general s que orienten la política del Govern, 
sabem ara, de primera ma, quins títols han publicat, 
quines exposicions s'han fet i altres minúcies i detalls, 
pero les línies conductores es perden entre tanta fu
llaca. Hem sabut, sí, del triomfalisme desaforat d'w1 
Govern parlamentariament en minoria, almanco aques, 
ta és la situaciá. seva oficial, que no tan sois considera 
feta, amb tota perfecció i extensió, la seva tasca, sense 
macula d'error, sinó que, a més, considera obra pro
pia l'acció preautonomica i estatal precedent i contem
porania de la seva gestió i que dóna per ja 1'ealitzats 
tots eIs seus bons desitjos de futuro 

A pesar que el President ha dit recentment, no en 
aquesta Cambra, que la massa social i el carrers estan 
amb ·dl, crec que el Govem que presideix, per leS 
actuacions polítiques que no ha encertat o que no ha 
abordat i pels problemes absolutament innecessaris i 
reprobables en els quals s'ha ficat, i aquí, Sr. Presi
dent, vénen uns punts suspensius per no cansar els 
Srs. Diputats amb la tant coneguda relació, esta tras
metent una imatge degradada de l'Autonomía de les 
Illes Balears. 

Ja no és, tan soIs, la imatgc de poca eficacia, d'ex
cessiu partidisme, de mancan<;a cl'objectius i de plani
ficació, que aixo, al cap i a la fi, són valoracions pro.. 
pies de la Buita política, sinó per aquests problcmes 
que poclríem anomenar de república bananera, que la 
població no aconsegueix ubicar ideologicament, sinó 
que, al contrari, acondLie:xen a t1'a<;21' una retxa, una 
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separaeió entre poble i políties, un tema del qual va
rem comen~ar a parlar fa poes die s i que; una deter
minada manera d'entendre el Reglament del Parlament, 
de la qual discrepam, pero aeatam, no ens ha permes 
acabar la conversa. 

L'Autonomia que entre tots varem empenyer, que 
entre tots varem dur, uns més que els aItres, és cert, 
pero aixo ja forma part de la historia, el primer Co
vem de la Comunitat, al marge, fins i tot, de la seva 
acció política concreta, en dos anys i mig, no ha aju
dat el seu arrelament, el seu prestigio 

Gran part de les previsions de ]'Estatut per cons
truir les institucions cabdals de la Comunitat no han 
estat plantejades pel Govem o, si plan~ejades, no han 
arribat al bon port, que és el Parlament i el Butlletí 
Oficial de la Comunitat. Lleis, Projectes que són neces
saris per construir el que podríem dir el nostre Esta
tut interior, que a més d'haver estat compromesos, al
guns d'ells a elata fixa, pel President amb motia de la 
Investidura o de la Qüestió de Confian~a, no han estat 
remesos a aquest Parlament. Tenim la Llei de Regim 
Jurídic i la de la Comissió Tecnica Interinsular, pero 
ens falta la Llei Electoral, sempre anunciada i mai no 
enviada, una Llei de Sindicatura al Tribunal de Comp
tes, que exerceixi les seves funcions fiscalitzadores, una 
Llei de Funció Pública, que ja fa dos mesos es va 
anunciar en aquesta Tribuna que estava a punt d'arri
bar ele Madrid, una Llei del Patrimoni de la Comuni
tat, necessaria per regular I'Estatut Jurídic deIs béns 
de la Comunitat, els procediments d'adquisició al seu 
inventari, etc. Contingencia legislativa pot ser un bon 
eufemisme per vestir la seva inapetencia en aquest 
camp, que no es correspon, en absolut, amb els' discur
sos de 1983 i de 1984 del President, en els quals va 
contreure compro miss os que no volem pensar que fos
sin fruit d'una incontinencia verbal. 

Entrant en el problema del finan~ament de la Co
munitat Au~onoma, oblidi, Sr. President, els dramatis
tismes, deixi de banda la facil tendencia al dictimisme, 
som una Comunitat amb problemes, amb desigualtats, 
amb atur, amb focus de pobresa real, com ha eviden
cien les xifres destinades a assistencia social o a la 
gran nomina deIs que, ahir ens comentava el Presi
dent, i ho compartim, són insuficients. Pero, compara
tivament, som de les Comunitats més ben situades, 
alta renda per capita, sector economic basic, no tan 
soIs poc afectat per la crisi, sinó fins i tot, amb anys 
de bons i sanejats beneficis, i aixa, a pesar de les 
apreciacions d'ahir del Sr. President, som una Comuni
tat amb una alta evasió fiscal, amb una alta defrauda
ció fiscal. Basta dir que tenim 1'1'9 '% de la, població 
espanyola i aportam 1'1'58 % de la recaptació, per tant, 
estam bastant per davall de' la mitjana nacional. Bs 
logic, és just, per tan t, que amb aquestes condicions 
economiques, el principi constitucional de solidaritat, 
de redistribució fiscal ens sigui desfavorable en ter-o 
mes economics, el President lamenta no haver estat 
capa<; de sensibilitzar la Cambra en aquest tema, cap 
comunicació del Govem, per debatre aquest problema
no ens ha arribat encara, ni a iniciativa del propi Go
vem, ni a conseqüencia de les peticions del Grup So
cialista que les va fer en el seu moment. 1 aquest debat 
d'ahir, d'avui i de dema no es fa perque el Sr. Presi
dent ens hagi sensibilitzat de la necessitat de; celebrar
lo, sinó per la insistencia del Crup Socialista i e1 
pronunciament favorable del PIe del Parlament. 

No obstant aixo, la neccssitat de renovar el siste-

ma de finan.¡;ament, nosaltres la compartim, i, ende" 
més, és una exigencia legal, als sis anys de l'Estatun o 
acabat el procés de transferencies, i aquest és el mo
ment en el qual ens trobam. Durant aquest temps s~han 
vist les conseqüencies de practiques insatisfactories del 
sistema provisional, el Govern de la Nació esta estu
diant una proposta per negociar un sistema definitiu, 
quedi cIar, per tant, que nosaltres participam, som sen
sibles a la necessitat de replantejar el sistema actual 
de finan<;ament i, per tant, que la Comunitat Autano
ma prepari la negoeiació amb el Covern de la Nació, 
3mb el maxim de seriositat, documentació i estudi, i 
amb el mÍnim d'exageracions, de falsejament de dades 
i d'in~erpretacions sesgades d'aquestes. El Sr. President 
pot qualificar de prudent l'endeutament, o de conti
nencia la seva abstinencia o impotencia legislativa, són 
llicencies del llenguatge, són figures poetiques, pero 
les hi haurem d'admetre, pero amb les xifres, s'ha de 
ser més rigorós, comparar les dotacions economiques 
per habitan t de Comunitats Autonomes amb nivells de 
competencies ben diferents, és una faHacia. Com es pot 
comparar una Comunitat amb l'educació traspassada, 
amb el que aixo suposa, amb una aItra que no tengui 
aques~a competencia? Unes xifres, ja sé que poden il
lustrar i contrarestar les que el Sr. President ahír va 
donar, el cost efectiu per habitant de quatre Comuni
tats Autonomes, ahir esmentades, en condicions homo
genies, per tant, Ilevat el capítol d'ec!ucació, suposa 
per a Balears 5.600 Pts, per habi!:ant, per a Galícia, 
5.500 Pts. per habi.tant., per a Valencia, 3.700 Pts. per 
habitant, per a Canaries, 5.400 Pts. per habitant; per 
tant, seriositat i plantejaments rigorosos en els temes 
econamics, cspecialment quan hagin d'anar a negociar 
aquest futur important de les pessetes, deis recursos 
públics de la nostra Comunitat. 

1 entrant ja a la gestió governamental, he de co
men~ar per assenyalar que no s'han sabut executar, 
gastar, els recursos deIs quals s'ha disposat, el Presi
dent es va estendre sobre els retalls que va qualificar 
d'expoli persistent, pero ha ames, púdicament, que les 
tisores, en mans deis honorables sastres, no han acre
ditat, precisament, la nova sastreria. Les partides del 
Fons de Compensació InterterritoriaI, passades a (inals 
del segon any, a dan-era hora a 'inversions de facil exe
cució, com són les carreteres, o l'adquisició de finques, 
encara que siguin de valors ecologics indiscutibles, com 
l' Albufera, perque els pro jectes prevists no s'han sabut 
realitzar. El 1984, de 10.500 milions s'han anuHat cre
elits per 2.184 rnilions, el 21 %, que si es desglossen 
per capítols, evidencien que aquest Govern sap subven
cionar, la qual cosa no vol dir que subvencioni bé, el 
capítols de transferencies corrents esta esgotat, pero 
no sap invertir. Més del 50 % de les inversions pres
supostades, anuHades, 1.687 milions. Així veim que de 
la previsió de 1.200 milions de deute públic, només se 
n'emeten 900 milions per incapacitat d'inversió. Que 
1.400 milions prevists d'inversions i ele transferencics 
de capital es perden per manca d'execució i no passen, 
ja no poden passar exercicis següents. 

L'acció directa del Govern sobre I'economia de les 
Balcars basicament ha estat dirigida a abaratir el preu 
deIs doblers, a subvencionar interessos de credits ban
caris, i nixo s'ha fet i s'esta fent sense uns objectius 
precisos. Bs, com a moltes altres arees del Govern, una 
política d'esquitxos, sense prioritats sectorials, sense 
selecció de projectes ni seguiment d'aquests, sense cap 
garantia ni coneixement real de la crea ció de 110cs de 
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treball que aquestes subvencions suposen. La pell, el 
metall, la fusta han de tenir les preferencies a l'acció 
del Govem, com expressava el President al seu Discurs 
d'Investidura, pero res especialment dirigit a aguest 
sectors que hi canalitzin ajudes reals s'ha feto El Go
vem conservador de les' Illes Balears no ha posat nous 
imposts, i, amb aixo, ha coincidit amb la política dels 
Govems Autónoms Socialistes. Ha escollit, per fer ús, 
del deute públic, peró aixo no és un regal, i si, a més 
del concert economic que el President ahir ens propo
sava, no aconseguim el banc emissor de moneda, ho 
haurem' de detreure o bé de la qualitat i quantitat 
de serveis que puguem donar als ciutadans o bé d'im
posts futurs per tomar el capital i els interessos, en 
qualsevol cas, un 11 '3 % més els avals d'endeutament 
en dos anys i mig, no és un endeutament fort, perdó, 
no és un endeutament prudent, com el va qualificar el 
President, és un endeutament fort. 

Ens preocupa, Sr. President, i mai no se'U: parla 
suficientment, el poc control sobre les Societats de 
Garanties Recíproques, a les quals la Comunitat Auto
noma dóna el segoD aval i que esta incrementant el 
seu volum de risc vertiginosament, de 280 milions el 
1980, a uns probablement 2.000 milions o més el 1985. 
Ens preocupa perque l'insuficient coneixement de la 
situació financera de les empreses avalades, a l'hora 
de concedir els avals, estan, potser, agrupant sota la 
protecció i la garantia finan cera de la Comunitat Auto.. 
noma les entitats més insolvents de la nostra Comuni
tat, i aixo pot aconduir, si no s'hi posa urgent remei i 
es té molt bona sort, a una situació de greus respon
sabilitats económiques a l'Administració Autonómica. 

La política d'Ordenació del Territori, que havia 
tengut un cert protagonisme a l'etapa pre-autonómica 
del Consell General Interinsular i basta recordar .el 
programa de redacció de plans i normes municipals de 
modificació del Pla Provincial, de suspensió de plane
jament i elaboració de Normes Subsidiaries d'Espais 
Naturals molt coneguts i apreciats, era una de les ma
jors esperances que l'autonoJIÚa havia despertat a una 
Comunitat especialment sensible a aquest problema. 
Aquestes expectatives, aquestes esperances queden jus
tificades, objectives, gens utopiques han estat, per ara, 
frustrades. La Comunitat de les IIles Balears podria 
haver redrec;at la seva negativa trajectoria historica, la 
que es coneix com a balearització, i amb poders auto
nomics, amplis, totals, com els que es disposen en 
aquesta materia, haver agafar la bandera de la racio
nalitat, turisme, urbanisme i medi natural són tres 
arees d'actuació que conjuntament, integradament 
haurien d'havel"-se convertit en símbol de la capacitat 
d'autogovern del nostre poble, perque els nostres pro
blemes, els valors naturals i paisatgístics de les Illes, 
el coneixement i l'experiencia en el sector turístic i 
d'un ti pus d'edificació i ocupa ció del territori que cap 
persona senyada no voldria veure repetit, ho perme
tien i ho avalaven. Pero no ha estat aixÍ, avui no podem 
fer més que un balanc; summament negatiu de l'actua
ció del Govern en aquest campo De les expressions del 
President als seus discursos programatics, d'Investi
dura i Confianc;a, a la realitat actual de la gestió go
vernamental ens separa un abisme. L'absencia de pla
nejaments supramunicipals valids per hibernació de 
modiEicació del Pla Provincial, l'absencia d'unes direc
trius regionals sempre anunciades, pendents primer de 
l'estudi i reconeixement territorial, pendents ara de 
causes ignorades des de fa un any i mig que es disposa 

d'aquest estudi, ens acondueixen a plans generals, a 
normes subsidiaries pernicioses, amb propostes d'ocu
pació de sol molt superiors a les necessitats de les 
poblacions, del sector turístic, del sector immobiliari i 
del seny que tota ordenació ha de comportar. Dos anys 
i mig des que el President va comprometre la redac
ció d'unes normes territorial s que «~mifiguin i coordi
nin les polítiques urbanístiques dins la imprescindible 
connexió i unitat de criteri», Discurs d'Investidura, un 
any des de les seves darreres paraules sobre la Lió 
d'Ordenació Territorial, sobre la modificació del Pla 
Provincial, ahir, quasi medmicament repetides. Per a 
la real protecció deIs espais naturals, llevada l'actuació 
directa del Parlament a través de les LIeis d'Arees 
Naturals d'Especial Interes, el Govern actua descoor
dinadament, i sense clarificar les seves intencions i els 
seus objectius. Ja disposa de dos inventaris, de dos 
estudis, el d'ICONA i el d'INESE, pero aixo poca cosa 
resol si no s'estableix: la vinculació real ele l s u c mlli
ment, si no es proposen mesures per pas ar deIs pa
pers als fets jurídics. El cas ben recent del Pla Par ial 
de Coves Noves a Cala Molí, a Mercadal, a Menol'ca, 
sobre un espais de maxim interes, segons l'estudi 
d'INESE, és prou significatiu d'aquesta dicotomia d'es
tudis que promou el Govern i l'actuació de la Comissió 
Provincial d'Urbanisme que dirigeix el propi Govern. 
Cala Modragó, part de Ses Salines d'Eivissa i Formen
tera, i molt c!'altre espais espe ren !'acció prOl ctora 
que e ls cal J ~gs , que el in entaris proposen. No s'im· 
pulsa 1 pJanejamcnt muní ipal, ni amb la ror~a de la 
Ilei, que la Lenen , ni lampo amb la pressió política, 
amb I'autorilat mora l c\'un Govem poderó en allo ter
rilorial, la que en ara e'n eli.u la nova Llei del 01, ha 
complel-t deu un s, i i les co e ·, r . PrcsidenL, han 
canvial en aque la Comunilat lanl en do anys i m ig, 
que no haura anv ial en deu anys, que no haura pas
sal en d.eu an I a tants de municipis que encara no 
h n regularitzat la seva ilusció urbanística. S' ta pro
duinl una degradació creixent del medi natura l, edifi
cacions, parceHacions urbanísLiques, illicites, u os in
compatible. proliferen com a conseq'Üencia de la po
lítica permissiva lel Govem, i el el seu desinleres per 
a la disciplina urbanística, amb compromissos legisla
tius també incomplerts. amb la [unció ancionadora 
certamenl delegada en pan pels ConseIls Insulars, pero 
lo(alment deixada de les seves preocupacions. 

Qualsevol analisi, per global qu ¡guí, de l'acció 
del Govern exigeix unes consideracions obre la pro
blcmaHca de l'aigua a le Illes Balears. Tenim uns re
cursos limitats, mal gestionats, amb perill per sobre
explotació en algunes zones, sense una ordenació ni 
una planificació davant d'aquesta situació, el Govem 
ha convertit la política de l'aigua en una permanent 
reivindicació contra suposades agressions externes a la 
Comunitat, en una batalla contra l'eten1 enemic exte
rior, pero ha descuidat, completament, culpablement, 
tots els mecanismes que permetien, que permeten la 
creació d'una Administració Hidraulica i la direcció de 
tota la gestió pública i privada de les aigües. Trista
ment un deis problemes més imperiosos s'ha posat al 
servei de la confrontació política en detriment de les 
necessitats deIs ciutadans, així s'ha trasllada t la irra
cional dispersió per Ministeris, MOPU, Agricultura, In
dústria, etc., a I'organització de l'Administració de 
l'Aigua a la Comunitat Autónoma, cap passa cap a la 
racionalització per agafar les brides d'un problema, 
d'un procés prioritari i de tendencies summament des-



favorables. EIs estudis del Pla Hídrologic que han de 
donar el balans; deIs recursos disponibles estan detin
guts des de fa mesos incomprenslblement, la Comissió 
pet a la Planificació Hidrologica de les Balears, conge
lada per voluntat del Govern de les Illes Balears des 
deL mateix día de la seva constitució, i, precisament, 
aquesta Comissió té encomanada la planificació deIs 
recursos, la preparació de propostes d'organització ins
titucional, la confecció d'un Pla d'Obres i d'inversions. 
Els Decrets de transt'erencies els permeten reorganit
zar, donar gran agilitat i eficacia a aquesta Comissió, 
mai no l'han reunida, no ha existit, per tant, una 
voluntat política d'afrontar una problematica tan greu 
des deis mecanismes disponibles, des del possibilisme, 
si es vol, s'ha preferit l'actuació propagandística, secta
ria contra l'Estatut, contra les lleis del Parlament de 
l'Estat i contra el Govern de la Nació. No és mala 
notícia la rectificació que el President ahir ens anun
ciava per la via d'un conveni amb l'Estat, és bona 
notícia. 

Pero la imprevisió en política hidraulica no afec
ta tan sois la gestió deis pous, de les extraccions i deis 
recursos, sinó també els sanejaments, les depuracions, 
que s'hi han destinat quantitats importants, pero no 
és una política correcta, actuacions puntuals, ai:tlades, 
sense una perspectiva supramunicipal, sense prioritats 
reaIs, aquestes actnacions, simple reproducció de me
canismes estatals obsolets, inservibles no acondueixen 
a uns bons resultats, i el Govern esta, des de fa dos 
anys, patint les conseqüencies d'un tipus d'actuacions 
per subsidis, per a auxilis que no tenen ni present ni 
futur, s'ha de legislar, s'ha d'actuar sobre el sistema 
general hidraulic des de la Comunitat, no és correcte 
tirar quantitats ingents de doblers a un pOli sense fons, 
és precís establir un sistema financer i gestionar-lo, els 
ajuntaments estarien molt satisfets, crec jo, de poder 
centrar les seves preocupacions i esfon;os en les xarxes 
de bastiment i de clavegueram. No siguin tan conser
vadors del que és caduc, s'obrin a noves fórrnules per 
resoldre els problemes realment importants. 

En carreteres, admctem que hi ha previstes inver
sions importants i capacitat per realitzar-les, perque 
l'Administració rebuda de l'Estat és eficient i experi
mentada, i la legislació de carreteres és, certament, 
expeditiva. Pero, per ara, i en alguns temps, vostes 
estan acabant les obres que els van deixar comen<;ades 
o contractades, i que les que puguin fer en el futur 
tendran un suport fonamental de l'Estat, a través del 
Conveni de Carreteres que, segurament, de forma invo
luntaria, no pensa d'esmentar ahir el Sr. President. 

La política de vivendes no existeix, que s'ha fet 
del Pla d'Habitatge, anunciat pel Sr. President fa un 
any? 

Entrant a la política turística, contemplada global
ment com a política de Govern i no tan soIs com a 
política d'una Conselleria, el primer que observam és 
un absencia de preocupació per les nece~sitats socials 
deIs treballadors del sector turístico El problema de 
vivenda, per a aquest important sector social, continua 
sense ser abordat pel Govern. Ens deia ahir el Sr. Pre
sident, en defensa de la inoperancia legislativa del seu 
Govern, la continencia, com metaforicament la va de
nominar. que el Butlletins OPicials de l'Estat són plens 
de lI eis inoperants que no es poden complir i que no 
es compleixen, no fa falta anar tan Iluny, Sr. Presi
clent, tenim exemples més proxims, més recents: la 
L1ei d'Allotjarnents Turístics E'xtrahotelers de la nos-
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tra. ComunitaL De 100.000 apartaments iHegals, clan
destins, reconeguts pe}, Govem a la .Memoria dels Pres
suposts de . 1985, sen'han sancionat molt poes, pocs i 
po es significatius, 28 .blocs sancionats i 13 blocs tan
ca1s, parcialment tancats, clar q ue es traeta de blocs 
mixtos d'apartaments turístits i vivendes. Fa dos anys 
i mig, Sr. President, la clandestinitat era enorme, com 
molt bé deía ahir, avui ho continua essent, perque la 
Llei del Parlament, el Govem no ha demostrat cap 
voluntat política d'aplicar-la. La presencia de les Illes 
Balears als mercats turístics, la nostra quota de mercat 
no ha augmentat, s'ha estancat o ha retrocedít, i d'aixo 
no culpam directament el Govern, és m le més com
plex, pero tampoc el Govern no pOl convertir en triomf 
propis les avaluacions de la conjuntura lurísLica. P ro 
en els camps que si, que li són propis, han avan~at 
poe, no basta el Decret de 30 metres quadrats d'espai 
lliure per pIa~a, és ben poca, cosa, per cerl, els que 
hagin tcngut oportunitat de vialjar a Bali supos que 
hallran trobat altres dimensions, aItres espais. No bas
ta p r considerar que el creixement de I'oferta turís
tica ja és un el' ixement select iu, el creixement con
tinua e sent indlscriminal amb perjudi i de tot el 
sector. 

El PI' sidenl resumia la política cultural dient que 
la di persi6 in(ormava la política cultw'al d'aquestes 
illes, en el sentiL rnés ampli, i que' ara, l'arqu ologia, la 
restauració monumental, la museística, els concert j les 
exposi ions, els ieles de conferencies, ... 

EL SR. PRESIDENT: 
Li queden cinc minuts, per al seu coneixement. 

EL SR. TRIA Y LI"OPIS: 
Demanaria de la seva generositat ... 
Deia que tote aquestes actuacion , Sr. President 

d la Cornwütat Autonoma, formen un lOl coor'dinat 
integral dins un ambiciós programa cultura l, nó sé, 
Sr. Presidenl, i parlam de la matcixa Comunitat. El 
Govern no ha promogut, no ha potenciat l'art i la 
cultura propis, le exposi ions retes, ja qu voste les 
va esmentar tates menys una, tates menys una respo
nen a exposicions programades i muntades per a ltre 
entitats o admini tracion , una política propia no apa
reix. La música, certament ba merescuL atenció, ba 
estat un autentic rega l per al aficcioll.ats, haver dut 
agrupacions ele gran renoro i grans solistes, pero imu]
t~miament han evilal onjuntar els esfor~o suficien(s 
amb l'Ajun tarnent de Palma i amb el ConseJl Insu lar 
de .Mallorca per tal de dotar l'Orquestra Ciulat de Pal
ma j convertir-la en el gran conjunt filharmonic de 1 
ComunitaL Autonoma, i que mentre no tinguem aquest 
conjunl digne, homologabJe, exportable serem músical
ment pobres, a pesar qu gran figures ens visÍlil1 
e poradicamenl. 

1 passaré damunt d'altres ternes per si tenc opor
tunitat, més tard, d'esmentar-los per adaptar-me, en 
a110 possible, al temps que el President m'esta mar
canto 

El terna sanitari, la política de construcció d'Uni
tats Sanitaries Locals, qualificada pels corifeus del Go
vern, com a maxim exit, maxim exponent de la seva 
gestió política, re_ponen a plantejaments massa anti
quat , com deia el r . President, responen a la vella 
lradició anitada es! nyola, no vull dir que la consulta 
del rnetge i l'espera deIs usuaris, deIs malalts, no hagin 
mi llorat amb aques tes actuacions, han millorat, pero 



1576 DIARI DE SESSIONS I .Núm. 51 / lO, 11 12 dé desembre del1985 

s'han fet projectes massa petits, insuficients, rígids, 
que no tan soIs no donen saludó a la imperiosa neces
sitat de coordinació deIs serveis sanitaris locals: met
ge, ATS, menes cal, farmaceutic, amb els seus despat
xos situats al mateix edifici i la possibilitat de donar 
cabuda a un possible sistema .,. social, sinó que tam
poc no hi ha espai per fer una política de prevenció de 
la salut, per aixo faria falta una sala de rcunions, de 
conferencies, suficient per dur endavant aquesta tasca, 
cosa que difícilment es podra fer, donada la rigidesa 
deIs projectes aprovats i constnüts. 

La qualitat de la promoció de la salut de la po
blació no es pot dir que hagi millorat, per assegurar
ho haurÍem de veure l'avaluació de les dades epidemio
logiques que el Parlament va instar el Govem a publi
car periódicament, no tenc temps ni tenc lloc per 
res pondre els atacs a la Segureta l Socia l, s implement 
r corda r que la Seguretat S cia l, entre a ltre ca e , 
paga una parl ubsta ncia l de le' retribucions deLs met
ge que donen aS istencia sani taria a Les Unita ts Lo
cals. E l trac lam e nt del problema de 1 d rogues és 
moIt deficient, no s'ha donat compliment a la vol un
tat del Parlament de crear una xarxa integrada per tal 
de tracta r conjuntament la prevenció, la desintoxica
ció, rehabilitació i reinserció social dels afectats. 

La Llei de Serveis Socials continuam esperant que 
arribi, una vega da vetada la Llei que va presentar el 
Grup Parlamentari Socialista. 

En temes de personal volem citar uns apunts , la 
inElacció de personal, més d'un lO' % d'increment so
bre el conjunt de personal transferit, unes 400 contrae
tacions, sí bé és difícil afinar amb aquestes xifres, do
nada la poca transparencia de la documentació del 
Govern. Es continua sense plantilla organica, el dia.leg 
entre Govem i personal i Central s Sindicals no sembla 
que hagi estat fluit com se l'ha presentat, i bona 
prova és la demanda que la UGT ha presentat davant 
la Magistratura amb motiu de les anunciades eleccions 
sindicals a l'Administració. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té tres minuts. 

EL SR. TRIAY LLOPIS: 
Si a una a rea de Govern la capacitat inversora ha 

estat pa lesa, ha es tat a l'agrícola-ramadera . El Govem 
s'ha limitat a continuar amb deficiencia, la gestió ad
ministra tiva! p rovincial precedent, les partides per 
aprofitament d'a igües residuals, 50 milions, del Fons 
de Compensació Interterritorial, s 'han hagut de passar 
a carre teres per incapacitat d'inversió. Han comprat 
¡'Albufera , ben cara, per cert, a 350.000 Pts . l'hecta
rea. Quant a la nova legislació agraria, Llei d/Explo
tació Familiar, Llei de J oves Agricultors, Llei de Mun
tanya, que corres pon a la Comunitat Autónoma ges
tionar i aplicar , ha n aplica t no ja la con tinencia, s inó 
la m és a bsoluta casteda t. Els Centres de Capacitació 
Agraria funcionen deficientment, i aixo n o tan soIs ha 
pensa e l Grup ParIamentari Socialis ta, sinó que ho va 
reeoneixer, amb molt m és rea lisme que el Sr. Presi
dent, el mateix ConseIler d'Agr icultura fa pocs dies 
en aques ta Cambra. Crec que es fa necessari coneixer 
mi llor, m és documentadament la realitat del camp ba
lear, de les finques sense conreu abandonades, per po
der plantejar una política d'aixecament a un sector 
que m ai no ha r ebut les atencion s que mereix. 

1, per aepbar, voldria ·fer unes breus reflexions · so
bre el paper que COITeSpon· al Parlament dins l'entra
matl institucional de la Comunitat i, en especial, en " 
relació al- Govem. No em referiré a l'escassa activi
tat legislativa, promoguda pel Govem, ja prou comen
tada, ni a la pretensió de convertir aquesta limitació 
en virtut. Pens en la no contestació o contestació molt 
demorada, insuficient o en:onia de h;s pregt.:!.ntes i sol
licituds de documentació, en l'incompliment deis 
acords de resolucions. del Parlament, en la devaluació 
del Parlament, el que no s'implica a cap programa de 
Govern, a cap planificació, ni tan soIs a aquelles que 
tenen un horitzó temporal més llarg que el de la le. 
gislatura, el veto, purament polític, encara que empa
rat en el Reglament, és ben cert, a la tramitació a 
Proposicions de Llei, la callada per resposta a les pe
ticions de debats generals o sectorials. Voldríem ex
pressar la insatisfacció del Grup Socialista quant al 
paper subordinat, secundari que el Govern pretén as
signar al Parlament, voldríem sentir paraules esperan
<;adores d'un canvi d'actitud, d'aquest debat d'avui, 
que no és cap plagi de ningú, sinó una practica habi
tual a la majoria de les Comunitats Autonomes, en
cara que no tots els Reglaments la fan obligatoria, 
hauria de sortir, d'aquest debat d'avui, haurien de 
sortir, si volem un Parlament real i en el seu lloc, 
debats sectorials, debats de plans i programes que 
voldríem veure encoratjats, no frenats ni obstaculit
tats pel Govem. 

MoItes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
MoItes grades, Sr. Diputat. 
En nom del Govem, actua el President de la Co

munitat, Sr. Gabriel Cañellas i Fons. 
Disposa, Sr. President, d'un temps iHimitat. 

EL SR. CAÑELLAS FONS: 
Sres. i Srs. Diputats. Sr. President. 
Jo voldria comen<;ar aquest torn que em corres

pon, fent una referencia, si m'ho permet el Diputat 
Sr. Moll, que un día d'un lapsus, un lapsus imperdo
nable, va dir que llegint un paragraf en castella se li 
donava més solemnitat a un acte, i llegir-ne un, tam
bé en castella. Correspon a un Discurs semblant al 
meu d'ahir, molt semblant, d'una aItra Comunitat Au
tonoma, i no és per fer comparances, i ara, practica
ment, el paragraf final d'aquest Discurs, deia aquelI 
President: « Entenderán las Sras. y Sres. Diputados 
sentados a mi derecha que el Gobierno que presido 
se sustenta sobre una mayoría de izquierdas, una ma
yoría socialista, cuya concepción de las políticas con
cre.~as no coinciden con la suya. No vamos a traicio
nar ni a esa ideología ni a esa concepción, vamos a 
seguir haciendo una política solidaria y progresista, 
una política razonable, una política de izquierdas, a 
ustedes les corresponde el criticarla y a nosotros el 
defenderla, sin empecinamiento, todo ello dentro del 
imprescindible diálogo democrático». 1 valguin les di
ferencies, valguin les diferencies, avui ens trobam 
exactament igual, pero tot a l'inrevés. Perque, efecti
vament, hi ha falta d'una majoría completa, pero hem 
de recone ixer que durant aquests dos anys i mig, hi 
ha hagut una majoría, factica i a vegades tactica, pero 
hi ha hagut una majoria que s'ha entes a l'hora de 
realitzar les coses més importants d'aquestes realit
zacions amb totes les matisaeions que hi vulguin po-
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sar. Perque hi ha hagut tota la dialectica necessaria 
per discutir la diferencia de postures entre la que el 
nostre Grup que, per tant, és la del Govern, mante
nia i la de vos tes, a pesar que a qualque ocasió hi 
hagi hagut sortides de to, que avui hem d'agrair que 
no hi hagin estat. I valgui perque la nostra política, 
amb tots els perdons, és exactament tan solidaria, tan 
progressista i tan raonable, jo quasi quasi m'atrevi
ria a dir que més, pero, no voldria presumir tant 
d'aixo, com si fos d'esquerres. I estigui segur que jo 
li he donat les línies conductores de la nostra políti
ca, i no només ahir, les hi he donat tres vegades, el 
que passa és que hi ha intencions de no entendre-les 
quan no convé. I em cregui que no vaig intentar, en 
absolut, ser triomfalista, i no ho vaig voler ser per< 
que no esta dins la nostra norma, simplement que 
quan unes determinades línies que sí s'explicaren a 
la Investidura, i sí s'explicaren el dia de la Qüestió 
de Confian<;a, i que sí estaven ahir, com tendré oca
sió de demostrar-li dins el nostre discurs, es duen a 
les darreres conseqüencies, aquestes línies es conver
teixen en actuacions concretes, aqueixes línies ens 
duen a demostrar una vegada i una altra que d'una 
línia de conducta es dedueix una actuació concreta, 
i aixo és el que vare m intentar ahir. Ni varem inten
tar, de cap de les maneres, degradar l'actuació deIs 
que havien vengut abans que nosaltres, perque respec
tam moltíssim la seva labor realitzada per posar en 
marxa una cosa que no existia, una cosa que s'havia 
de crear, que no eren altres Comunitats Autonomes, 
on ja hi havia un sentiment autonomista, i varem ha
ver ele fer esfors:os prodigiosos, sense ap. competen
cia H:al per posar en marxa una qüestió, per dur a 
terme UJ1a iHu ió, per Eer tota una labor que havien 
de realitzar i que mai n c' ls ha aplaudit suficient
ment, i, sobretot, no om triomfalistes, perque com
param, j sempre s'ha de comparar una siluació amb 
la inicial o una Comunitat amb l'altra, el triomfalisme 
es veu en determinades accions. 

Em permeti que torni una altra vegada a aquest 
totxo, jo no el llegiré completament. Aquest mateix 
President deia: «Dije al principio que no iba a abru
marles con datos n i realizaciones, me permitirán» 
-esCam a la pagina 3- «que rompa, por un momento, 
con es ta promesa» - i dins un tema concret J'agricola, 
desenrotll a, i a ixó que havia fel promesa, jo no la 
vaig fer, de 110 donar informació, tO la l'acció feta n 
aquesta Comunitat-. «Uno.- Desarrollo de un plan 
indicativo. Dos.- Una denominación específica de ori
gen. Tres.- Promoción de Agrupaciones de Produc
tores. Cuatro.- Varias actuaciones en el sector lácteo. 
Cinco.- Lucha contra la tuberculosis y la brucelosis. 
Seis.- Mejora y adecuación de explotaciones . Siete.
Campañas de sanidad vegetal. Ocho.- Reestructura
ciones varias. Nueve.- Mejora de infraestructuras Te
rdtoriales. Dicz.- A ' Luaciones forestales»- i, per si 
e n rallav n poque , af'ege ix «etC.I> . Pero afeg ix una 

a més, diu: «Me pel"donarán esLe bombardeo, per 
reconocerá n 011111igo qll cuando uno se e obligado 
a escuchar pacientemente que la au tonom ía no sit' ve 
para nada, que el Gobierno no sirve para nada, quie
nes esto dicen, simplemenLe no se atienen a la verde el, 

es de in l ré de quien les habla conseguir que en 
el fu tu ro, cuando se oigan fra es Qcscalific doras como 
las que he reproducid , Iodo sepamo que quí nes es 
e1icen implemen te mienten .y lo hacen él oncienci ». 
Pero uixo passava a alt.rcs I.a ituds. 

Triomfalisme? Li garalltesc que no. Valor deIs 
que varen realitzar l'obra pre-autonomica? Si. Que no 
bem fet el desenvoluparnent estatutari? Repa si per 
un minul el seu programa, el del Partit Socialista, no 
repassi el nostre, voste ens diu que no bem desenvo
lupat la L1ei Electoral, és velO que la vareIl"\ prome
trc, no l'hem de eovolupada, vos tes tampoc no l'hau
rien desenvolupada, no era ni en els seus compromis
sos, ho die jo, per mor que no bi bavia majories, i 
esperam que es produesqu i aquesta majoría, esta pre
parada, simplemenl, per al m ment oportú, si hi és, 
bé, si no hi és, paciencia, un no pot fer tot alló que 
vol. La Llei de Sindicatura, que per cert tampoc no 
era a la seva, esta pendent que s'aprovi la Llei de 
Finances, que és previa, a la realització de l'altra, i 
la L1ei de Finances s'es ta discutint aquí dins, i tan 
prest estigui estudiada, podrem comen<;ar a preparar 
la L1ei de Finances, no podem passar l'arada davant 
de] bou. La L1ei de la FunCÍó Pública, efectivament, 
és ccrl que els varem dir que abans d'acabar aquest 
pedo de legislati.u seria al Padament, desgraciadament 
no é a¡xC ha de passar el ldlmit, encara, de la Co
missi Tecnica que regula totes i repassa totes les 
Ileis de la Funció Pública a les Comunitats, perque 
no hi bagi interl'erencie , pero el Projectc esta acabat 
i el Pro 'ecte és arreglat. Tant de bé que no m'ba ano
menat la deIs Consells lnsulru's , gracies a Déu, perque, 
que j sapiga, encara Som l 'únic, bo o dOlent, no en
traré a jutjar-lo, supos que pe!' a uns suficientment 
valid i per als altJ;es fata l, és ¡'(¡nie gt:tJP el nostre 
que ha presentat, de del Govern, un paper que ser
vesqui de base de discussió. 

Jo, el que no he entes en absolut és que m'ha 
volgut demostrar parlant de la defraudaci6 fiscal, jo 
no m'he queixat, en absolut, si la defraudació fiscal 
era molta o poca, si n'hi ha, que ¡'encalci aqueIl que 
en té obllgació, aixo no abara tira la pressió .I;isca l de 
cada eun d'aquell que sí contri.bueixen perfeclament 
amb la Seva pal·t de le seves rendes, qul no estigui 
complint, ja se'n cuiden sobradament 1 in pectors 
d 'Hisenda de fer repassades periodiques i puntual a 
tots aquclls que no ho Ean, i nosaltres no ho ataca
remo 

Que vos tes ·compal1.eixen les meves teories sobre 
el sistema de finans;ament provisional de les COffiuni-
~ts Aul nomes, ens ha cosLat molt que 1 s comparti _ 

S 111, han hagut ele venir Comunitats Autonomes tan 
importants com la Generalitat Valenciana i fin i tot 
en les reunions amb el seu Ministre d'Economía, al. 
guna altra Comunitat Socialista, dient que si no s 
canvia immed iatament, e ll s comeneen a saltar-se la 
L1ei, perque a la fi es produís un caovi de Govern j 

es produí Wl canvi a 1'0rientaci6 d'aq·í.tests temes. 
Per , amb el que no puc estar c1'acord és que voste 
manegi les mevcs xifres com ho ha fel. L'estlldi, en 
primer 11 C, é d l Ministeri, i vos te o'ha agafades 
tres de le que jo vaig dir, pero és que n'hi ha mol
tes m' ,i i no, me le compari amb le d'Aragó, les 
de Cas tella o les d'Extremadur3, i parJarem de les 
15.000, de les 20.000 j de les 23.000 Pts. iglla]menl, i 
110 tencn educació. que reben aquestes Comunitats, 
per a aquest terna. 

Que no sabem nosaltres executar la inversió ne
cessaria i la que posa m en els nos tres pressuposts, 
UDa cgaela més estam utilitzant xifres que, em per
d ni , peró la complabilitat i la comptabilitat pressu
p stñ.ria, Lant O més que qualsevol particular, és exac-
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tament com un xiclé que s'estira i s'amolla i se li pot 
fer fer el que es vulgui, sempre que els parametres es 
canviln convenientment. I la prova és que l'execució 
del Fons de Compensació del 84, en el segon trimes
tre del 85, esta en eI 70'05, i en el de 1985, en el 44'55, 
la qual cosa suposa un promedi del 49 %, i no oblidi 
que tenim dos anys. 1, endemés, ja els ho va dir el 
Conseller d'Hisenda, des d'aquesta mateixa Tribuna, i 
vos tes no ho han pogut negar, amb un 7 % molt més 
d'avan<; sobre un estat que esta molt més avesat i 
que té tota una serie d'estructures de cossos central s 
que a nosaltres no ens han estat transferides, a l'hora 
de poder fer l'execució de tots aquests projectes, que 
és molt, molt més rapid, molt més eficient o ho hau
ria de ser. 

I tornam continuar amb el tema deIs diners. El 
deute públic és exagerat, que la relació nostra d'en
deutament amb les inversions que s'han produldes és 
exagerada, i que passara, aleshores, a les altres Co
munitats? Nosaltres estam, en realitat, entre la pro
porció deutejinversió a un 31 %, és a dir, que de tota 
la inversió total, només el 31 % es fa en deute públic, 
contra el 80 de Catalunya, el 37 de Múrcia, el 46'85 de 
Navarra, el 36'7 de CasteHa-Lleó o el 37 de Valencia. 
Em cregui, que no hi ha falta de capacitat per inver
tir, que hi ha pressuposts que s'han aprovat el mes 
de juny de l'any corresponent i només hi ha hagut 
sis mesos per fer la tramitació administrativa, que és 
molt diferent de la inversió, que és molt diferent del 
compromís i que aixo ens pot haver suposat no ha
ver arribat al maxim de voluntat que tenÍem d'agilit
zació, pero que li garantesc que estam fent uns ver
taders esfon,:os i unes vertaderes conquestes sobre el 
que feia, fins ara, l'Estat. 1, si no, observi qua1cuns, 
i només acudiré, com és natural, en un cas com ara 
i dic des d'aquí, al més important de tots, un abas ti
ment i un sanejament d'un poble, un municipi pilot, 
una experiencia de l'Estat mestre, i estava des del 73 
esperant les aigües beneldes que el duguessin a ter
me, i ha hagut d'arribar a la Comunitat i ha hagut 
d'arribar el Decret de la Comunitat, i ha hagut d'ar
ribar l'impuls d'aquest Govern per poder treure del 
seu Hoc, on estava guardat, durant 11 anys, esperant 
la tramÍtació oportuna, i era un pilot, que si arriba a 
ser deIs del munt... 

Poc control sobre la Societat de Garantia Recí
proca, jo li diria que tampoc aixo no és cert, que a 
l'inrevés s'han cobert amb vertader interes, perque no' 
ens poguessin passar al tres experiencies. poc agrada
bles, tots els carrecs de control d'aquestes societats 
de garantíes recíproques, i que la vetlarem amb tot 
interes, perque som coneixedors del món, que preci
sament a les Socictats ele Garanties Recíproques hi 
van aquells que manco garanties tenen, perque, escol
ti, si tenguessin garanties per eHs tots soIs, no paga
rien un punt més, no pagarien un punt més al tipus 
d'intercs, i cercarien, si ells tenien les garanties, els 
crhiits per eHs mateixos. La Societat de Garantia Re
cíproca té, precisament, com a finalitat, tenir una pos
sibilitat per aquells que no tenen les garanties nor
mals, perque la compensació deIs uns amb els altres 
i el Fons que posen per cobrir aquestes dificultats pu
gui permetre donar, precisament, una garantia a aquell 
que tengui el valor de crear una inversió nova, a 
aquel! que tengui el valor, un esperit, un projecte que 
valgui la pena. En tot hi ha picaresca, ho sabem, i 
estam vetlant i estarem vetlant perque aixo, si és pos-

sible, no ens ocorri a nosaltres també, com ha ocor
regut a altres Comunitats Autonomes. Em cregui que 
n'estam tant damunt com el que més. Pero no es 
aquesta la situació de la Societat de Garanties Recí
proques d'aquí, no és aquesta, afortunadament, enca
ra la nostra problematica, pero podria venir, i hem de 
tenir cura, i agraesc que vostes ho vigilin tant com nos
altres. 

Jo, a política d'Ordenació del Territori, valdria 
més no entrar-hi, i no entrar-hi, perque tanmateix 
aquÍ sí que les seves postures i les nostres són prac
ticament irreconciliables, vostes en fan un balan<; to
talment i absolutament negatiu, ens diuen que no en
tram, en absolut, a les actuacions municipals, que tot 
esta exaetament igual que quan varem entrar al Go
vern. Bé, jo cree que, efeetivament, el Consell Gene
ral Interinsular va fer, en aquest camp, una magnífi
ca labor, varen crear tota una serie d'equips per as
sistir als municipis, pero no oblidin que quan l'any 
83 hi va haver canvis a les eleccions municipals, hi 
ha haver moltíssimes soHicituds de canvis d'equip, 
que han partit deIs mateixos municipis per falta d'en
teniment entre els equips redactors i els equips mu
nicipals que tenien l'obligació de decidir, i tampoc en 
aquest tema no hem pogut fer massa més del que s'ha 
fet, la iniciativa en el plantejament correspon als 
Ajuntaments, la Comunitat Autonoma els presta l'asses
sorament tecnic i l'ajuda economica, i en aquests dos 
anys i mig, no el vaig ficar ahir a la relació deIs tren
ta-nou, consti que me n'he temut que eren trenta-nou, 
jo no els havia comptat, jo trobava que eren pocs, 
perque hi havia Plans Generals aprovats, cinc, Nor
mes Subsidiaries aprovades, set, Plans Generals en 
tramitació, nou, i Normes Subsidiaries en tramitació, 
vint-i-sis. ,1 maldament vulguem, és impossible fixar 
dates per acabar una serie de realitzacions, la inicia
tiva de les quals no ens correspon a nosaltres, i que 
nosaltres, a més, esta dins la nostra política no en
trar dins els Ajuntaments a fon;ar el que és la volun
tat municipal, únicament quan afecti arees que són 
supramunicipals. 

El tema de les aigües, no són suposades agres
sions externes. Jo no sé si és possible utilitzar, des 
d'aquesta Tribuna, una expressió similar, pero perme
tin que la utilitzi amb la bona voluntat amb que esta 
dita, ési" que es carreguen les nos tres competencies 
estatutaries, és que hi ha alguna cosa que, per l'Es
tatut, que és una Llei Organica, se'ns va donar com a 
una competencia propia, per una aItra Llei d'aquest 
Govern, cosa que es respecta per Comunitats com Ca
naries, no se'ns respecta aquí, i tenim exactament la 
mateixa unitat de compte, i no tenim problema amb 
cap Comunitat yema per aquest problema de les 
aigües, i, com a molt i tenint sort amb aquesta nego
ciació amb el MOPU, ens donaran la gestió. Bon aBo
tet, bon aHotet, si fas bonda ho gestionaras, pero si 
no, ni aixó. 1 em cregui que aquesta, pens, que és 
una responsabilitat que almanco des d'aquest Govern 
no volem assumir en absoluto 1 quant a la Comissió 
Hidrológica, voste sap perfectament que la presideix 
el Director General d'Obres Hidrauliqucs del MOPU i 
quc, a més, les seves competencies de control són ab
solutament, absolutament nulles. Per tant, és una Co
missió que té molt poca efectivitat i molt poca possi
bili ta t d'actuar. 

Viven da. A carrec de la Comunitat Autonoma, 
dins l'any 85 es fan invcrsions per 360 milions de pes-
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setes, a carrec del pressupost de l'AES, 150 milions 
de pessetes, en sumen '510 milions de pessetes, xifra 
que només va ser superada l'any 81 i l'any 82, i les 
vivendes de prom oció pública iniciades són 215, 48 a 
Palma, 101 a Eivissa i 66 a Maó. 1 viven des protegi
des de promoció privada qualificades són 2.500. 1 la 
nostra política de vivenda, en general, ha de ser com 
en tot: subsidiaria de la iniciativa privada, perque és 
la nostra fórmula política, i jo li admet que no és la 
seva i que, per tant, és distinta la nostra manera 
d'emprendre I'actuació, de la manera en que vostes 
ho farien, és la de la construcció de viven des per per
sones de nuls o escassos recursos económics, per ser 
ocupades a precari amb un seguiment social efectiu 
acarree d'entitats especialitzades, construcci~ de vi
vendes VPO de promoció pública per venda o lloguer 
normals, preferentment en lloguer, construcció de vi
vendes VPO de promoció privada, segons el pla qua
triennal que hi ha aprovat i promoció de viven da de 
protecció limitada per Decret específic de la Comuni
tat Autónoma, de 90 a 120 metres quadrats; i un estan
dart mitja, i, si és possible, i si ho aconseguim, i si 
entre tots hi punyim suficientment, donar un impuls 
a la rehabilitació, que bona faIta fa a molts dels nos
tres barris. 

Jo passaré per alt la política turística, cree que 
es mostra suficientment clara. Voste diu que d'apar
taments turístics no se n'ha encal¡;:at cap, pero és que 
només ens interessa, en principi, com a primera passa, 
la persecució d'aquells que surten a oferta pública, 
'd'aquclls que es comercialitzen a l'estranger, perque 
no hi pugui haver una diferencia entre la qualitat 
que s'ofereix, entre les possibilitats legals que s'ofe
reixen i la realitat de quan el turista vengui aquí. 
Aquesta és la primera passa, s'ha comen¡;:at a actuar 
d'aquesta forma, i voste sap ben cert que no és així 
com voste ha dit. -

1 que les actuacions sanitaries no li agraden. Aquí 
tornam tenir igual que en el tema d'Ordenació del Ter
ritori, una diferencia tan diametral, intentar conciliar 
la nostra política sanitaria amb la que practiquen vos
tes, aixo seria propi d'un debat que duras tot el temps 
que volgués i, al final, continuaríem cadascun pel seu 
compte, i cadascun amb la seva política. Nosaltres pen
sam que estam fent un benefici a aquests municipis 
que no tenien ni un sol lloc on es passas, tant soIs, la 
consulta, aquí on aquests municipis, i són coneguts de 
tots vos tes, de dia, el quarter de la policia municipal 
es buidava perque el metge hi atenés els malalts, a 
aquests municipis on el metge hi posava la seva prO
pia casa, si en tenia, i on la cua es feia al carrero 1 aixo 
crec que és un bé, que no coincideix amb la política 
de l'INSALUD, em Cl'egui que a mi em sap molt de 
greu, cadascú ha de fer la seva, pero que jo no vaig 
criticar l'INSALUD, jo vaig dir, simplement, que li 
falla va eficiencia, que és una crítica que li fa la so
cietat cada dia, la vaig constatar, simplement. 

D'alló que no en tenguem competencia, em cregui 
que em limitaré ben poc a no atacar-ho. 

Que vos tes creuen que nosaltres estam reduint el 
papel' del Parlament, é3 una aItra qüestió, també, que 
periodicament hem de sentir, cada vegada que qualcun 
de vos tes puja aquí, pero jo crec que el Parlament no 
és un patrimoni del Govern, és un patrimon.i de tots 
els Diputats, tots poden realitzar aquelles labors que 
creguin que es poden dur a terme i que es poden fer 
aquí, en e! Parlament, i que si un Reglament ens dóna 

unes possibilitats, dones actuant dins aquestes possibi
litats reglamentaries no menyspream el Parlament, no 
despreciam el Parlament, ens valem, amb tota c1aredat, 
a l'hora de governar des d'un Govern minoritari (j esta
lonat, de totes les possibilitats que ens doni la regla
mentació per actuar el més adequadament possible, 
perque em cregui que venir a un Parlament a debatre 
tot alIó diví i tot alIo huma, quan es tenen 202 vots, 
que sistematicament donen la raó a aquell que diu 
que la té i que l'anuncia en primera intervenció i que, 
passi el que passi, al final surt la intervenció deIs 200 
vots, aixó és despreciar un Parlament i no utilitzar les 
possibilitats reglamentaries en la mesura del possible. 

Em cregui, em cregui que tenim línies d'actuació 
política, i les hi vaig dir ahir, i les hi repetiré, si tant 
vol. Jo cree que voste les sap, jo crec que voste sap 
perfectament quines són, sap perfectament que són les 
de mantenir l'activitat económica, les de reactivar el 
comen; i la indústria, l'acció inversora dins totes aque
Hes infraestructures que permetin moure la societat. 
Ahir mateix jo li ho explicava, de la contenció de la 
despesa, de la subsidiereitat, de la voluntat inversora, 
de la incentivació dels grups dinamics de la societat i 
de la negativa a la fiscalitat autonómica. El que pareix 
que els ha sabut greu és que quan aquestes línies es 
duen al darrer terme, aleshores surt un 11istat de re a
litzacions més ampli del que pareixia que era oportú, 
per poder criticar aquest Govern. 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. President. 
El Sr. Joan Francesc Triay Llopis, pe! Grup Socia

lista, té la paraula. 

EL SR. TRIA Y LLOPIS: 
Gracies, Sr. President. Jo ja partesc, Sr. President, 

de la base que el Grup Socialista i el Govern i els 
Grups que, o el Grup que, segons les circumstancies, 
l'ajudi a governar, coneixent la seva personalitat, la 
seva militancia política, no trobarem punts de coinci
dencia, generalment, en aquest Parlament, peró aixo 
no devalua el paper del Parlament, aixo és la feina del 
Parlament. Per tant, aguest no és aspecle que ens e -
lranyi i ens e candalitzi, donam per suposal que exp -
sarcm u.ns punl de vista, e l Govern o els Gmps que li 
donen uport n'exposaran UDS altres, j que funciona
ran les regles de les rnajories. Ara, el que í ns e ca n
dalitza és qllan es pretén lonar cOlltenguls a les línie 
de Govern, als programes que no responen a la realitat 
i a la voluntat del Partit o del Govern que les formula. 
Perque amb els aspectes d'Ordenació del Territori, que 
voste de partida ja dóna, diguem, per impossible d 'a
cardar, jo cree que ho és, és cert, cree que té la raó, 
pero després, tates les seves manifestacions, els es
crits, els discursos no marquen aquestes diferencies, 
sinó que a l'inreves, tracten d'eliminar-les d'una ma
nera estrictament verbal. Si llegim el seu Discurs d'In
vestidura, si llegim el seu Discurs de Confian<;:a, si lIe
gim el seu discurs d'ahir, les paraules que voste diu, 
nosaltres les podem assumir, els fets que vostes pro
mouen, emparen, avalen des del Govern no els podem 
assumir, perque 110 tenen la més mínima correlació i 
coherencia amb aquests plantejaments. 

Aquesta redacció de Normes Territorials que voste 
plantcjava el juny del 83, la creació d'una Administra
ció Urbanística efica¡;;, d'una acció legislativa d'espais 
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naturals, el 84, l'adaptació de la Llei de Sol, la modi
ficació del Pla Provincial, la legislació urbanística en 
materia de disciplina, ho compartim plenament, el Pla 
d'Habitatge, les seves paraules d'ahir, que ens va fer 
una altra temporalització del programa, un altre calen
dari de com ho pensen dur endavant. El que passa¡ és 
que no té correspondencia amb la realitat, els espais 
natural s , als dos anys i mig, continuen exactament amb 
el mateix perill, jo diria que amb més perill, perque 
s'ha perdut més la por per part del promotor a la polí
tica del Govern, amb més perill que fa dos anys i migo 
No s'ha avan¡;at gens, vostes, de mala gana, entre c~ 
metes li diré, perque ho han fet i, per tant, si ho han 
fet és positiu, van culminar uns expedients que van 
trobar comen<;ats, que van ser prou conflictius a Sa 
Dragonera, Es Trenc, etc., que van tenir la cua que van 
tenir amb el tema d'Es Trenc en concreto Pero vostes, 
a partir d'aquí, a part de contractar un estudi, que 
contractar estudis és una eina del Govern, pero no és 
una finalitat, contractar estudis no resol res per si 
mateix, si bé s'ha de fer, en certa manera, contrac
tar un estudi per neutralitzar-ne un altre, perque n'lti 
havia un altre que feia l'Administració d'ICONA i que 
semblava que no seria satisfactori pels seus plan teja
ments o per la seva voluntat, i de moment no sabem 
que el fan, encara que no fa molt que hi sigui, un es
tudi clandestí, pero, a partir d'aquí, quins són els resul
tats? Cala Mondragó, urbanÍtzat o amb un Pla apro
vat per tal de ser urbanitzat. Ses Salines d'Eivissa i 
Formentera, fraccionada i eliminada i eoificada ja, per
que la urgencia ha estat absoluta per consolidar el 
territori que havien guanyat a l'Administració de la 
protecció deIs espais naturals, completament edifica
des, i, per tant, ja irreversible. El cas que donava com 
a exemple de Menorca de la setmana passada o del 
mes passat. Vostes no han avan¡;at, pero mantenen tota 
una fraseologia que no correspon, i a~ és el que a 
nosaltres ens estranya i ens sorpren i ho hem de dir, 
que no hi ha rula correspondencia entre plantejaments, 
entre paraules i fets. I, per tant, si vostes plante
jassin realment el que pensen i el que fan, sí que, en 
aquest cas, es veurien les profundes diferencies, diver
gencies entre la política de l'esquerra, la! política so
cialista, en aquest cas, i els seus plantejaments i la 
seva practica. 

No sé, ens ha fet de Cap de l'Oposició d'una alira 
Comunitat, no hem pogut seguir bé el seu planteja
meut, sembla que el discurs d'aquest President no Ji 
agrada al Sr. President, bé, nosaltres no tenim cap 
manifestació a fer al respecte, no sabem si ens agra
daria, pero bé, suposam que alla hi deu haver una 
oposició del Grup Popular que exerceix aquest paper, 
de la mateixa manera que en el tema de Seguretat 
Social hi ha una oposició al Congrés de Diputats que 
exerceix aquest paper i que, per tant, aquí crec que ve
nim a debatre els temes d'aquÍ. Per tant, no tenc cap 
comentari a fer-ti en relació a aquest tema, només dir
li que aquest President que feia aquest discurs fa 
debats d'estat de la Comunitat Autonoma sense neces
sitat que el PIe del Parlament els hi hagi de demanar 
per acord majoritari, que, per tant, hi ha una certa 
diferencia qualitativa, com a mínim, de partida, en el 
paper del Parlament en aquesta Comunitat, si des 
d'alla no ho he vist malament, al Diari de Sessions 
que voste duia. 

La Llei de Sindicatura de Comptes la duran des
prés de la Llei de Finances, és una bona notícia, per-

que ha sortit aquí per primera vega da i a cap mani
festació anterior se'ns havia fet arribar, per tant, ens 
en congratulam perfectament. 

Jo no he dit que el deute públic sigui exagerat, 
he dit que voste el considera prudent, nosaltres el 
consideram fort, fort, és la paraula. 1 ens mantenim 
en aquest punt de vista, i crec que no som els únics 
que pensam així, en la importancia d'aquests percen
tatges en un temps tan curt, 

Les crítiques al sistema financer, Sr. President, 
les comparteixen tots els Grups Polítics, aquí i a to
tes les Comunitats, i les critiques, precisament, s'agu
ditzen qua n s'acaben els terminis que marca la 
LOFCA, que marca per fer un plantejament definitiu 
i, per tant, a<;o és absolutament logic, el nostre Por
taveu Parlamentari anterior, actualment Ministre d'Ad
ministració Territorial, precisament va ser autor de 
la Ponencia, avui Resolució del Partit Socialista en el 
XXX Congrés en materia de política autonomica, 
aquí on es plantegen clarament les deficiencies i les 
insuficiencies d'aquest sistema financer. I, pen tant, 
si nosaltres, diu, que ara hem descobert tard la nos
tra posició respecte d'aquest punt és perque el Sr. 
President no ens ha donat oportunitats per plantejar 
aquests temes, perque els debats que vam demanar 
per a transferencies, per a fons, per a valoracions, 
hagués estat un moment oportú per clarificar aques
tes situacions, ara, aItra cosa, insistesc, és que en base 
a aquest plantejament, que amb aquesta seriositat i 
sense demagogia nosaltres acceptam, i altra és el joc 
de les xifres com que aquí siguem autenticament la 
«cenicienta» d'Espanya, quan realment som, una Co
munitat, realment, privilegiada, i ho som pel nostre 
esfor~, ho som no perque ningú ens ho hagi regalat, 
per l'esfor<; de totes les persones d'aquí, i també per
que la naturalesa i una serie de circumstancies ens 
han estat favorables, i aquesta ja no l'hem construIda 
nosaltres. Pero les xifres són, les xifres que voste va 
donar ahír, eren intencionadament falses, perque no 
són comparables, perque són absolutament heteroge
nies i, per tant, indulen a una absoluta confusió a 
aquell que les manejas, Avui s'ha adonat que les xi
fres que nosaltres li donavem són correctes, i ha dit 
que no eren totes les Comunitats, efectivament, hi ha 
altres Comunitats que tenen costos efectius per habi
tant més alts, pero Comunitats, Sr. President, que se
gurament ni voste, ni ningú, ni cap Diputat d'aques
ta Cambra no vol canviar la situació de Balears per 
la d'aquestes Comunitats, Comunitats com Extrema
dura, Comunitats pobres, Comunitats extenses, poc 
poblades i amb poca riquesa, que realment és logic 
que produesquin unes despeses d'administració per 
habitant superior. Per tant, les coses convé que les 
posem a un punt d'equilibri i de mesura, perque si 
no les posam a aquest punt d'equilibri i de mesura, 
realment sera difícil poder tots junts coHaborar, si és 
que el Govenl té intenció que coHaborem, pero nos
altres no tenim absolutament cap limitació a fer-ho, a 
trobar entre tots aquest sistema més just i més exac
te i més adequat de sistema financer, no per a les 
Illes Balears, sinó per a la totalitat, i que a nosaltres 
ens resulti adequat a les nostres necessitats d'infraes
tructura i d'administració. 

Sí que va dir voste que a les Illes Balears eIs ciu
tadans suporten un deIs més grans esfor¡;os fiscals 
d'Espanya, i esforc;:os fiscals d'Espanya, entenem que 
no és la Llei, que la Llei és la mateixa per a tots els 
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espanyols, és el que realment paguen aquests ciuta
dans d'aquesta Comuhitat; i aquests ciutadans d'aques
ta Comunitat, bé, paguen, pero paguen manco que la 
mitjana nacional, simplement, i tenen el nivell de ren
da del més aH, amb a~o no trec cap conclusió pejo
rativa ni pos en dubte que no és una materia que cor
respongui al Govern encal<;ar, pero no podem, dema
gogicament, dir que per una part se'ns expolia i que 
en funció de la solidaritat, que és un principi consti
tucional, perfectament admes i, endemés, imprescindi
ble, per construir un estat d'Autonomies que, endemés 
que se'ns expolia, tenim la més alta, de1s més alts es
for<;os fiscals d'Espanya. No és cert, convé que ho 
sapiguem, que tots sapiguem que tenim molta rique
sa, pero que pagam poe per aquesta riquesa, alman
ca dins el conjunt d'Espanya. 

De la Llei de Consells Insulars, Sr. President, no 
n'he parlat, perque és massa important, és massa im
portant, tenim en marxa un mecanisme per poder-la 
resoldre amb bona harmonia, tenim en marxa uns es
tudis, no malgastem les possibilitats, no convertim un 
tema tan important com aquest en una arma, aquí, de 
confrontació, que pugui fer malbé qualsevol possibi
litat de futuro 

El terna de les aigües. Mantenc, Sr. President, que 
vos tes que praotiquen un possibilisme total en temes 
com el de carreteres, que tenint la competencia total 
i absoluta en carreteres, perque els corres pon per Es
tatut i pcrque Va[ vol r que tota la xa.rxa completa 
fos transferida, 11 aquest ús d'aquest po ibilisme po
lític que, en absoJuL, els critie, sinó que e l alab, i, a 
més, hem coHaborat en aquest tema, han aconseguit 
un co,nveni de I'Estal molt favorab.le per poder fer 
les inversions n ves eo els proxim a11y en aquesta 

omunitat. Jo del que el . acús es que aquest mateix 
p ssibi lisme que han sabut utilitzar en aquest tema 
no I'han volgul, en absolut, ulilitzar en el tema de 
les aigüe , que 110 han volgut fer ú de la possibilital 
de la ornissió Hidrológica, que no són exe utive , no 
són execulives, pero Ó11 una passa fooamental, el seu 
funcionamenl per poder decid ir si e l que UJ1S altres 
finn n alla, i . al final, no oblidem que mcntre hi hagi 
problemes competencials, me11tre lti hagi problemes 
constitucional , upo ' que hi tara eI'acord 1 Pr si· 
dent, que el que ens convé és tenir una bona admi
nistració de les aigües, que el que ens convé és resol
elre e ls problemes de cada día, que el que ens convé 
és racionalHzar aquest problema, aquest recurs tan 
fonamental. 1 aixo no s'ha volgut fer, s'ha jugat a la 
reivindicació, ... 

EL SR. PRESIDENT: 
Vagi acabant. Un minuto 

EL SR. TRIAY LLOPIS: 
Per tant, aquest terna ja el don per tocaL El Pla 

d'Habitatge no és un problema de filosofia política, 
voste el va prometre i, com que al cap d'un any no 
n'hem tingut cap notícia, jo li he demanat a veure 
que pensaven, i ara resulta que el que pensen no é 
el que deien, sinó que aixQ és innecessari ¡que, per 
tant, no hi ha compromÍs, no hi ha dala, irnplemenl 
la política d'habitatge que pensen fer n.o. és en abso-
lut la que els socialistes o els que estam preocupats 
per aquest tema pensavem. 

L'oferta extrahotclera, per favor, Sr. President, 
no em digui que 100.000 apartaments, llevals els poes 

que han estat sancionats, no es eomercialitzen, alXO 

seria realment difícil que la massa total de l'oferta 
extra-hotelera no sigui comercialitzada. Crec que seria 
bo fer una auto-crítica i dir que els plantejaments 
que es van fer quan van plantejar la Llei eren massa 
ambiciosos, que la realitat és una altra, i que no s'atre
veixen a tocar-la, perque és massa justa. 

El paper del Parlament, Sr. President, certament 
moItes Mocions no les han complides, han desconegut 
i, endemés, no tan soIs em preocupa ja en aquests 
moments, després de les seves paraules, que intentin 
aquesta devaluació, aquest paper secundari del Parla
ment, sinó que el que em tem és que voste no com
prengui e l paper del Parlament, pero realmenl la crí
tica que ha f t eI'un Congrés de Diputat , sUpOs que 
e referia a l Congrés de Diputats, que pcrque hi ha 
una majoria absoluta, realment, les vOlacions puguin 
eslar predetenninades, aixo, en ab olut, devalua un 
Parlamcnt, aixo l'únic que demostra és que hi h a una 
maj da configurada, pero aixo no ha impedil, sinó al 
r vés, h fomentat els debals de poütica general i els 
debe ls secLOrial que, com voste sap, no són prevists 
en el Reglamenl del Congré de Dipulats i, per tant, 
han eslat volunlal eI'un Govern que h ba volgul po
tenciar. Aixo és el que nosaltre simplement li dCll1a
na ríem, que !l lloe de juga¡' a la defensiva amb el 
Parlament, tractas de potenciar-lo i de treure'n el ma
xim benefici per a tota la Comunitat. 

EL SR. PRESIDENT; 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Sr. President, vol intervenir? 

EL SR. CAÑELLAS FONS: 
Simplement, Sr. President, per fer unes molt breus 

puntualitzacions, perque em pareix que si aquest de
bat continuava per aquest camÍ acabaríem confluint 
massa en les postures. 

Bé, el debat d'avui no era un debat de política 
d'Ordenació Territorial, aixo no té cap dubte, a pesar 
que sigui el que, com sempre, acabi cobrint el millor 
temps de tots els debats de política general que es 
duen aquí. Jo no cree que ens hagim d'escandalitzar 
que coincidim amb els termes i no coincidim amb les 
aplicacions, és que jo crec que eIs termes són tan am
pUs que poden perm tre distinles inlerpretacions, i 
aquf és on es canvia, perque j cree que, ho hem dit 
molles vegades , quan es parla de prolegir, lots eslam 
d'a orel a protegir. i canviam l'acord en el momenl, 
de quina forma s'ha de protegír, i si protegir és pa
del' fer fios, pero no segons qu ~ , i si prot.egir és, en 
canvi, e1cixar tol"alment i ab olulamellt un lerreny al 
nlarge e1'una real i tzació, cadascú tend¡'a un tema, C3-

dascú l nclra Wla forma, a" cadascwl s'haura d'aplicar 
aquel l qu,e faci falla. Pero voste pareix que suposa que 
tots e ls l. mes d'Orclenació del Territori han estal ab
solutament tots conflictius, i efectívament varem re
bre una herencia d'una serie de Normes Subsidiaries 
a desenvolupar, pero que jo pens recordar, i si no vos
te tendra més bona memoria que jo, que eren nou 
zones que havien de sofrir unes Normes Subsidiaries 
a realitzar de protecció, i solament una va ser conflic
tiva, i a les altres vuit no hi va haver cap problema, 
ni encara ara s 'ha prodult cap nova influencia damunt 
cap d'aquestes noves zones. Pcr tant, tampoc la COl1-

flictivitat no és tan grossa, les que hi ha hagudes han 
estat sonades perque darrera hi havia carregues polí-
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tiques que donaven una transcendencia majar, tenint 
la que tenien des del camp i des del punt de vista pu
rament i exclusivament urbanÍstico 

Pero amb él de la finan<;ació, sí que no. Jo no li 
vaig donar cap dada errada, jo li vaig llegir quatre o 
cinc de les Comunitats Autonomes que estaven a la 
mateixa llista de l'estudi fet pel Ministeri i amb una 
comparanya proporcional i comparativa, i, per si li 
queda cap dubte, per si encara aquesta possibilitat 
d'error hi fos, que no hi és, avui 1i he llegit les altres 
de la mateixa llista, que no tenen, indubtablement, 
cap possibilitat d'error, perque no tenen les compe
tencies que voste vol assignar, que donen una influen
cia en aquesta actuació. 

I, Sr. Triay, em cregui que els sistemes financers 
estan tots d'acord, pero havia d'entrar l'any 86, segons 
el nostre Estatut, i l'any 86 encara no sabem si el ten
drem, i si el tenim i hi esta tothom conforme, no sa
bem si hi haura temps d'aplicar-lo, i el nostre Esta
tut establia el 86 com a any base per entrar el nou 
sistema. I em cregui que o les seves dad es o les me
ves, són molt diferents, pero segons les nostres infor
macions, comprovades amb la Direcció General d'Ri
senda, la recaptació per habitant a Balears esta en 
75.271 Pts. per habitant, i la mitjana, en 74.000, per 
tant, estam per damunt, i, per tant, continua essent 
igualment injust parlar de noves imposicions fiscals a 
uns senyors que estan cOlltribuint per damunt de la 
~itjana, la qual cosa no vol dir, en absolut, que es
tIguem d'acord que n'hi hagi que paguin i n'hi hagi 
que no paguin, aquí paga tothom, ha de pagar tothom, 
perque no hi ha dret, en absolut, que seria un cas 
més d'insolidaritat, que uns visquessin a compte deIs 
~ltres. Pero. el que, sense cap dubte, no és gens clar, 
es que voste em valori les pessetes que reben, com 
a comparan¡;a del cost deIs serveis amb la solidaritat. 
Les xifres que sumen els costs deIs serveis transferits 
són comparables unes amb les altres, i si nosaltres te
~1Í~ la. so~t d~ viure ~ una Comunitat privilegiada, i 
JO Ja h vmg dlr que SI hi estavem, gracies a Déu, i si 
amb l'esfory de tots ( ... deficiencies de so ... ) mantenir 
aquesta Comunitat privilegiada, amb més o manco 
exit, cadas~un .que el jutgi i després ens jutjaran a 
tots. La sohdantat no ve pel cost deIs serveis transfe
rits, aixo és un altre mecanisme, la solidaritat vé pel 
Fons de Compensació Territorial, i supos que no em 
voldra dir que, en aixo, no siguem absolutament ben 
solidaris. 

Sr. Triay, em cregui, de triomfalisme, res, li hem 
volgut fer una demostració tan humil com ha estat 
~ossible, que podem tenir molts errors, que els tenim 
1 els re~oneix:m, la .qual cosa no vol dir que haguem 
de sortlr aqUl, preclsament, a fer-ne l'enumeració si
nó que dins la nostra ( ... deficiencies de so ... ), ~mb 
tota la bona voluntat de corregir-los, sinó que aquí 
h.eI? v~ngut a veure si al cap de dos anys i mig ( ... de
fIclenCles de so ... ) alguna cosa per les nos tres illes, 
sense comparar amb el que facin els altres, que tot 
q~ant es faci, benvingut sera, i, al cap de dos anys i 
mlg, el nostre balan;; era el que li varem fer ahir. 

Mol tes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. President. 
Aquesta Presidencia decreta un descans de quin

ze minuts. 

EL SR. PRESIDENT: 
Pel Grup Parlamentari Regionalista, té la paraula 

el Diputat Sr. Jeroni Albertí i Picornell. 
Disposa, Sr. Diputat, d'un temps de trenta minuts. 

EL SR. ALBERT! PICORNELL: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Escoltat i ana

litzat el discurs del President del Govern, que va fer 
ahir, ens ha servit al nostre Grup i al nostre Partit 
per confirmar la nostra encertada decisió presa fa 
poc temps. La diferencia del concepte «governar» que 
tenim uns i altres ens impossibilita d'anar junts, la 
lectura i reflexió del discurs d'ahir ens fa veure que 
el Govern deixa de costat el que és més important per 
a nosaltres, que l'Estatut d'Autonomia és l'eina, és 
l'instrument adequat per arribar a l'autogovern del 
nostre poble. La impressió que hem tret de l'exposició 
d'ahir del Sr. President és que ha volgut justificar 
que ho estan fent millor de com ho feien abans «las 
delegaciones provinciales del Ministerio», la qual cosa 
em du a pensar que el concepte d'autonomia del Go
vern no arriba més enlla de la descentralització, i no 
entrarem a discutir, perque pensam que ho han fet 
millor, si és realitat o no. L'important per a nosaltres 
és que ho faci diferent, amb una unitat de criteri dins 
un programa que digui cap on vol anar, tot esgotant 
les possibilitats de l'Estatut, no soIs com a transferi
dor de competencies de l'Estat a la Comunitat, sinó 
com a instrument de gran contengut polític, manejat 
amb ferma voluntat d'auto·governar-nos, canviant i 
sucant les possibilitats de transformar el nostre pO
ble, sota un criteri del que és el que ens convé, en 
conjunt, donant-li la iHusió i la fe en el seu propi es
devenir. 

Una altra conclusió, i possiblement sera la darre
ra referencia que farem al discurs d'ahir, és que dins 
l'inventari, extens inventari, no hi ha cap dubte, deIs 
encerts _aconseguits per cada Conselleria, no hi ha una 
unitat de criteri, al nostre criteri hi falta coordinació 
no és una acció de Govern coordinada, encaminada ~ 
aconseguir objectius comuns, sinó que cada Conselle
~ia té el seu programa de fer les coses, pero un tant 
mdependent, i fins i tot indiferent, al que fan els al-
tres. -

J a no vull fer més referencies directes al que es 
va dir ahir, per entrar a analitzar el que és objecte 
d'aquest debat: l'estat actual de l'autonomia. 

I vull comen¡;ar des de les paraules que, d'entre 
moltes altres, ens deia el President, aleshores candi
dat, fa dos anys i mig, a la Llotja, al Discurs d'.Jnves
tidura. Deia: «~es més enfora de la meva intenció que 
reclamar un hlper-moralisme idealista que converteix 
en impracticable la política i que amb freqüencia mas
cara, com ens recordava Maiten, un fariselsme de pe
noses conseqüencies. Vull condemnar també i mani 
festar alie el nostre esperit i les nostres intencions el 
maquievalisme pessimista que acaba per convertir la 
política en una estricta lluita per un poder en bene
fici .del príncep de torno Manifest el ferm proposit» 
-dela- «de, per una part, projectar moralment l'acció 
del meu Govern d'acord amb el mandat estatutari que 
promou la llibertat, la justícia, la iguaItat, la defensa 
deIs drets humans i la solidaritat; i d'una altra, con
cretar aquests grans principis en una administració 
honesta, neutral, sotmesa a la legalitat i inspirada en 
el bé comú». Afegia, «amb aixo vull dir que la nostra 
Comunitat Autónoma, fent honor al seny i a l'equilibri 
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propis del nostre poble, tendra com" a nord essencial
ment la bona~ administració dels assumptes públicS. No 
aspirara el meu Govern a aquesta «gloire de I'Btat», que 
descrivia Montesquieu i que tants trists exemples ha 
deparat a la humanitat, sinó que les coses funcionin, 
que les coses marxin, que els ciutadans siguin més 
lliures, la vida pública més justa i la prosperitat arribi 
fins al darrer racó insular». 

Aleshores, segons el nostre criteri el que avui ana
]itzam no és el que h::t fet el nostre Govern durant 
dos anys i mig, sinó si s'han complert aquests princí
pis que el nostre President desitjava al nostre poble, 
si la vida pública és més justa, si els ciutadans són 
més lliures i si la prosperitat ha arribat fins al darrer 
racó insular. Per aixó, volem entrar a estudiar els 
gran s temes que afecten el ciutada normal, volem sa
ber, al nostre CI-iteri, si el ciutada mitja esta millor 
o pitjor que fa dos anys i mig, si gaudeix de més 
seguretat jUlidica, si té més facilitats en les relacions 
amb l'Adminis tr ació, si el panorama socio-economic ha 
millorat . si aquella iHusió demos trada a Bellver quan 
es va constituir la pre-autonomia, i l'espcran<;a en l'Es
tatut s'ha vi~: t confirmada. 

Entrem, ido, d analitzar el primer bloc que ens du 
avui en aqu~st debat: la situació economica . I hem de 
comen<;ar for<;osament pel que és el motor de l'eco
nomia de les Illes: el Turisme. Afirmam, la millor pro
mocíó turística és la impressió que voltcnt els 6 mi
lions de persones que passen aquí les vacances pugui 
indduü- a venir a les seves amistats i a repetir, ells ma-

. teixos, la seva tornada. Tota altra promoció és com
plementaria d'aquesta, i, si aquesta falla no es podra 
compensar amb cap altra. Quin és doncs, avui, el 
grau de satisfacció del turista que ens visita? Si escol
tam el que diuen els tours-{)peradors i d'altres itnpli
cats en la v<::nda del turisme, és més bah que en anys 
anteriors, el<; mateixos responsables del turisme ens 
diuen que el nivell de preus a cobrar aquest any pas
sat ha baixa~, pero més ha baixat encar2. el nivell de 
serveis de la nostra hostaleria. Aixo és que el nivell 
de qualitat d 'oferta al turista és més baix que els anys 
anteriors. I com esta el sector d'oferta hotelera? Pel 
que hem dit anteriormcnt, tampoc no esta millor que 
abans. Tots sabem el que ha passat enguany, i pre
veim el que passara l'any que ve. Ens anuncien un 
any extremadament positiu en nombre de turistes que 
ens visitaran, pero a costa de que? Que els preus que 
es cobraran seran amb un percentatge igual o més 
baix que enguany. És a dir, a costa d'una descapitalit
zació elel sector, per manca de rendabilitat, o el que 
és pitjor, pel una nova manca de qualitat amb el pro
ducte, d'incalculables conseqtiencies negatives cara al 
futuro 

Passem a examinar la situació burocratica, com 
esta servit ]'administrat a través de I'Administració. Es 
ver que tenim, s'ha dit aquí, aprovada una LIei de 
legalització cl'Apartaments Tunstics, pero aquesta LIei 
que contempla, a l'Addicional Segona, una unitat d'ac
tuació cara él. j'administrat, no s'aplica, i I'administrat 
ha d 'anar de fines treta en finestreta de cada Conselle
ria a recollir un per un el certificat d'ir..fr-aestructura 
que 1i marca la lleu. Un altre balan<; a fer en aquest 
camp és, després de la promulgació de la lIei hi ha 
més o menys apartaments turístics cIandestins? Per
que eUs diuen els que han legalitzat, pero el que no 
sabem és el que s'ha incorporat de nou en aquest mer
cat cIandestí. 1 lentorn i l'oferta hotelera, com esta? 

Han llevat la seguretat ciutadana? La penosa imatge 
de la guerra deIs taxis a l'aeroport s'ha n isolt? El con
tenciós Cove~ del Drac-A VIBA, que tan negatiu és per 
la imatge twistica, esta arreglat? i quant a promeses 
del Govern. jo dernan, el Pla d'Ordenació Turística 
quan vendra a aquesta Cambra? L'infonne sobre els 
Centres d'Imeres Turístic per quan esta previst? L'es
tudi del mercat de demanda, tan necessari per orde
nar la nostra oferta, quan es tendra? 1, per que no 
existeix una coordinació entre la Conselleria de Tu
risme i les altres implicades per evitar molesties i per
dues, de temps a l'administrat? 

Parlant cl'indústria i agricultura, s'aprofita de ve
ritat el motor de l'economia, que és el turisme, que 
estiri aquests dos sectors? Pensam que no. Pero ho 
deixam coro una idea. El nostre program<'\ ho contem
pla de manera destacada. 

Dins la indús tria, repetim el que ja hem dit, no 
hi ha un programa de política industrial. Hi ha, és ver, 
subvencions als empresaris, hi ha fires, hi ha moltes 
coses, el que no hi ha és una política idustrial. Si 
volem, i est,tm a punt d'entrar al Mercat Comú, el Sr. 
President ho deia ahir, que ens hem de preparar, que 
hem fet nosaltres per captar indústries d'alta tecno
logia no contaminant perque venguin aquí? Quins do
blers hem invertit per poder competir amb altres Co
munitats Autonomes, que sí, ho ran, i ens duran un 
avantatge impossible de neutralitzar, si no feim ara 
la captació d'aquestes indústries? Que hem fet per 
potenciar la indústria d'aquí, moderna. efica~ i com
petitiva ? Les acciüns ¿el Govern en aque~t camp, que 
han aconseguit? Hi ha més atur o menys atur? Hi 
ha més potencialitat industrial o n'hi ha menys? Aques
Tes són les preguntes que ens haurien de contestar, 
per saber si realmene 11em millorat la nostra situació. 
Nosaltres creim que la indústria no s'ha potenciat com 
,,'havia d'naver potenciat dins un model socio-econo
mic, que hauria de canviar subtancialment · la manera 
de viure a les nostres illes, que hauria de potenciar la 
creació de llocs de feina, i que aixo no s'ha fet, sen
zillament perque no hi ha hagut una pulítica econó
mica integrada entre els sectors productil!S de les nos
tres illes. Que s'ha fel. amb ]'Artesania? Es que l'Arte
sania no és un sector industrial que coHoca gran 
quantitat de ma d'obra, que realment té un reflex 
historic dins' les Ilostres illes, que a més té un gran 
mercat per col'locar els seus productes, i que s'ha fet? 
Voste, en el Discurs d'Investidura, Sr. President, deia 
que per potenciar la indústria hi hauria una oferta de 
terrenys indllstrials a preus assequibles i amb una fis
caJitat incentivadc.'ra. Es aixó, avui, una realitat? 

El Sr. President, en el seu Discurs ¡l'lnvestidura, 
referint-se a la política agraria, deia: «é$ criteri nos
tre, i en cOIlseqüencia del Govern que aspir a formar, 
que el camp balear requereix una sistematica atenció 
i recolzament. no soIs des del punt de vista de la rees
tructllració de les explotdcions agrícoles , sinó iguaI
ment des de la perspectiva deIs canals de la comer
cialització de productes i de la seva, cad". vegada, ma
jor particip[Jció a la forma ció del producte regional 
brut». r afegia: «Sera, per tant, objectiu urgent millo
rar els can,LIs de comercialització, divulgant i poten
ciant la creé!ció d'indústries i cooperatives transfor
madores de productes, encoratjant la investigació de 
noves tecniques i de nous processos comercials». Jo 
deman, que s'ha !'et de tot aixo? S'ha intentat poten
ciar una agricultura més tecnificada, amb major per-
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centatge de productivitat, que pugui coml)etir amb els 
proauCles que venen !le la pemnsula! :::;'ha pensat, 
tins i tot, Si sena cOllvenient subvenclOnar la cllteren
cía en preu aels proauctes de la peninsula i els nos
tres, perque hi hagi una agricultura que sigui rendi
ble, potent i que realment complesqui, perque els ClU
tadans que estan als pobles vuJguin continuar als 
po bIes i ser agricultors i no hagin ae venir a Ciutat 
en el camp deis serveis? Amb la creació d'indústries i 
cooperatives transformadores, quins resultats s'han 
aconseglut? 

Volem f'er, també, una petita referencia al funcio
nariat. El G0vern diu que té el Projecte de Llei de la 
Funció Pública per remetre a aquesta Cambra, men-

. trestant s'ha incomplert el mandat establért a l'article 
11 de la LlBi 30/84, de Mesures per a la Réforma de la 
Funció Pública, l'article 25 d'aquesta Llei estableix cinc 
grups, a ti que es compleixi el principi Clue a ígualtat 
de treball, mateixa retribució, independe!ltment de la 
seva administració de procedencia. 1, encara que sigui 
remar cap a ca nostra, fa dos anys i mig, Sr. Presi
dent, que ja estava fundat el que voste c!iu, el Centre 
d'Estudis d'Administració Local, sota el nom, aixo sí, 
de Delegació a Balears de l'Institut d' Estudis d'Admi
nistració Local, inactiva, per cert, fins fa poco Ha fet 
la primera activüat fa poc temps, organitzant unes 
conferencies. 

Analitzem com esta el ciutada de les Balears, 
quant a qualitat de vida. Entrem a contemplar l'Ordc
nació del Territori. Realment, rea.lment, l'Ordenació 
del Territori, que nosaltres pensam que ha de ser, ens 
ha de dur a un mode! que acondueixi a un desenvo
lupanlent harmonic, diferenciat del creixement zero i 
lluny de l creixement irracional. Per a nosaltres és im
portant, des del punt de vista de qualitat de vida, i 
sense desconeixer, fins i tot, el punt d'atractiu turístic 
que ha de fer que els nos tres sectors productius vagin 
cada vega da millor, el manteniment de !es zones que 
ens queden a les nos tres i!les, amb possibilitats d'aug
mentar la qualital del producte turístic, com són les 
zones declarades d'especial intereso Doncs bé, el dia 22 
d'agost de l'any 82, el Govern va suspendre sectoríal
ment, entre d'altres, els Plans Municipals d'Andratx, 
d'Arta, Muro, Alcúc!ia, Llucmajor i Campos. El termini 
habil per a aquestes suspensions, en defensa d'impor
tanlíssims espais naturals en perill d'urbanització aca
bava el 24 de l'esmentat mes dos anys després, ja 
que fou el Consell General Interinsular qui va ini
ciar aques ts expedients. Segons l'article S 1 de la Llei 
del SOl, en relació a I'article 27, si als dos anys de 
suspensió del Pla Municipal aquest no ha estat revi
sat, es retorna al mateix Pla i durant cinc anys no és 
possible tornar a suspendre pels mateixos motius. Tam
bé vegem que ha passa t. Han transcarregut els dos 
anys i només el Pla General de Llucmajor ha estat 
definilivament aprovat, amb la qual cosa, llevat d'Es 
Trenc, no oblidem que va ser objecte d'un debat i que 
esta protegit per una Llei d'Espais NaturaIs, de Sa Dra
gonera, del Cap de Farnltx, de I'AIbufera de Muro, de 
La Victoria i l'Albufera de Pollell~a poden ser urba
nitzats, tret que eIs referents espais siguin decl arats 
per lIei COal a Arces Natur8ls d'Interes Especial. Que 
ha fet el Gevem per accelerar l'aprovació deIs Plans 
Municipals d'Andmtx, Arta , Muro i Alcúdia? Que ha 
fet el Govern per accelerar l'aprovació deIs altres Plans 
Municipals pendents? En contrapartida, ha dut el Go
vem aquí, al Pa rlament la Llei de Protecció d'Espais 

d'Especial Interes de totes aquestes zones que solve~
tarien d'una vegada per totes la incertesa deIs inver
sors i la tranquü1itat deIs que volen gaudir deIs nos
tres espais naturals? 

Per a11ra part, el Sr. Conseller d'Obres Públiques 
i OrdenaCÍó del Territori, segons hem pogut llegir, ha 
-declarat recentment, respecte de l'aprovació del Pla 
Parcial de Ca Ses Coves de Mercadal, ubicat per un 
espai a protegir, segons l'inventari de l'INESE, encar
regat pel Govern, que aquest no és vinculant, i que, 
per tant, res mal fet sembla haver-hi a la seva apro
vació. D'aquesta manera, per que serveix el referit es
tudi? Si es poden aprovar tats els Plans que es volen 
aprovar sense debatre, almenys, previament la seva 
oportunitat o na? I també hem d'entrar nosaltres en 
els temes de l'aigua. Quina preocupació ha demostrat 
el nostre Govern per a la defensa deIs recursos hidro
logics de les Balears? Aquí esta passant com aqucll 
que perque eree «galgos a podencas», Ji varen guanyar 
la cursa, és que les transferencies que hall de venir de 
Madrid, si no vénen, ens donaran més aigua de la que 
hi ha? Es que els nivells de recursos hidrologics de les 
IIles no és qüestió que nasaltres ens preocupem pel 
mitja que tenguem a l'abast de camem;ar a racionalit
zar-los? En el Butlletí Oficial de I'any 83, es publi
cava la cre3ció de la Camissió per a la planificació 
hidrológica de Balears, únic organ, si bé de caracter 
consultiu, que pot reunir a una mateixa taula de debat 
i a proposta d'actuacians concretes lot s els sectors 
afectats pe! problema de I'aigua: Govern Balear, Con
sells Insulars Administració Central, Municípis i usua
riso Quantes vegacles s'ha !"cunit aquesta Comissió, lIe
vat de quan es va constituir a mitjans del 84? Sc'ns 
podra dir llue el President és el Director General 
d'Obres Hidrauliqües cel MOPU, i na ha vengut, si hi 
hagués interes vertader de reunir-ho, de tractar aquests 
problemes amb les armes que tenim, el Vice-president 
o el Consellt'r d'Obres Públiques no hauria pogut real
ment fer mé" del que ha fet? No hauria aconseguit im
pulsar la seva activítat? És que la defensa deIs nos
tres recursos hidrologics no és realment una tasca de 
Govern, tenguem o no tenguem campctcncies, donat 
que condiciona, de manera decisiva, el fut ur de la nos
tra Comunit.!l? El nostre Grup sí accepta, i ha vol fer 
constar, que hi ha una gran millora quant a noves car
reteres i conservació de les que hi ha, tampoc no pot 
oblidar el nostre Grup que aixo s'apunta com un deis 
encerts de la coHaboració , de la coHaboració, i ho re
petesc. entre el Govern Autonom i el Govern Central, 
aquesta seria una bona via, mitjan~ant un conveni, que 
hi ha hagut aportacions d'uns i deIs altres, pero d'a
quest resultal, el que taca!'em nosaltres sera que hi ha 

'. un Pla de Carreteres a les nostres illes, en quatre anys, 
que en realitat canviaran substancialment: la situació 
de la xarxa viaria de la nostra i1la. Aquest és el camÍ 
de fer Govern, aconseguir, pcr la vía del que sigui la 
millora substancial de les Ilostres condicions. I, en ma
teria de sanejament, tambe s'esta actuant, bé és ver 
que amb diPiculta ts en la relació amb els Ajuntaments, 
pero hem de reconeixer com a positiva la tasca que es 
du endavant. Jo, per arrodonir aquesta actuació, de
manaría que pren~uessin nota, perque procurin pagar, 
almcnys, els contractistes al termini que pagava ahans 
l'Administració Central, entre els 3 i 4 mesos, i avui, 
segons !es nostres natícies na cobren abans deIs 7 ó 
8, anem també a veure si arreglam aixc, perque un 
sector impartanl que cstu amb dificLlltals financeres, 
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4 mesos de tenir els diners al seu abast li són molt 
importants. 

I per acabar amb aquest tema, al nostre criteri, el 
Govern de la Comunitat Autonoma ha tengut l'opor
tunitat historica de fer una experiencia pilot, quant a 
parcs naturals, pe!" quina raó vostes han decidit com
prar l'Albufera, i cm pareix molt bé, i no han decidit 
invertir en Es Trene, per convertir el primer espai, 
objecte d'um~ Llei de Protecció amb un ',ertader parc 
natural, que sens dubte, sens dubte beneficiaria Cam
pos, en primer terme, i beneficiari tot el conjunt i la 
imatge turística? Per que no ho han fet? Nosaltres 
sospitam, i ens sap greu dir-ho, que no ho han fet, 
perque vostes , en aquest cas, governen en contra, con1 
que el varen aprovar sense els seus vots favorables, 
han condemnat Campos i Mallorca a no tenir un parc 
natural. Ni tan sois han comenc;:at encara el Pla Espe
cial que tencn obligació de fer, segons marca [a Llei, a 
partir deIs tres Inesos ele l'aprovació d'aquesta. Pen
sam que aquí s'ha perdut una oportunitat que encara 
hi ha temps de rectificar i que crec que tots hi esta
ríem eI'acord . 

Passant a Sanitat, no farem més que repetir el 
que el President va dir en el Discurs cj'Investidura, 
i acabaré amb una pregunta. El President deia, rcEe
rint-se a l'específica sanitaria assistencial: «Cree que 
qualsevol política sanitaria que no s'integri dins la po
lítica sanitaria general promoguela per l'Estat és una 
política sanitul'ja ~nútil i generadora de cluplicitats an
tiecol1omiqtws». Ho ha fet així? Amb l'INSALUD hau
ria d'existir una relació absoluta, contírrua i perma
nent, per coneixer a qualsevol moment la incidencia 
de les malalties susceptibles d'una medecina preventi
va, en !loc el'un matrimoni, hi ha un divorci entre els 
dos i aixo constitueix una dificultat i un fet greu, que 
crec que disminueix, en !loc d'augmentar, el nivel! de 
qualitat de viela referit a Sanitat. 

En Cultura, ens deia' el President ahír, «fa dos 
anys i mig, la normalització lingüística es trobava pen
dent d'aprovar-se a tota la globalitat, i aré:. ja tenim la 
normativa sobre aquesta materia tan important». No
més dues observacions, no tenim la normativa, la Llei 
no esta encara aprovada, pero després d'aquesta, la 
segona, quina és la intenció real del Govern desenvo
lupant aquesta Llei? Té vocació, realment, normalitza
dora? Ho elcixam en pregunta, i els fets ens diran si 
és ver o no és ver. 1 cns diuen vostes que fa dos anys 
i mig, «informava la política cultural d'aquestes Illes, 
en el sentit més ampli, la dispersió, i ara. a l'arqueolo
gia, a restauració monumental, la museística, els con
certs. les exposicions, els cicles de conferencies, for
men un tot cOOl-dinat i integrat dins un ambiciós pro
grama cultural». Jo em deman, no els ha deman a 
vostes, i la cultura popular? 1 la participació del poble 
a la cultura") I la cultura que ha de fer el poble, on 
l'han coBocada? És que el poble sera més culte si res
tauram monuments, que els hem de restaurar, més 
culte sera plÓrque UDS pocs puguin anar als concerts , 
que els hem ele fer, o sera una cultura popular, on la 
gent faci ct!ltura i no li imposin cultura, quan real
ment poelrern dír que ha canviat el panorama cultural 
el'aquestes illes? 1 la política esportiva cel Govern. jo 
crec que no fa falta ni que la comentem. les crítiques 
continuades én el:> mitjans de comunicació de la polí
tica esportiv,' del Govern són quasi quasi una mostra 
que realmenl no hi ha una política esportiva, hi ha 
un intent de. no vulI clir manipulé\x, pero sí d'interve-

nir en moltes de coses de J'esport que coarten la ini
ciativa deIs matelxos esportistes. S'hflUriéi de fomen
tar la creaci6 d'Associacions Esportives, i no frenar-les; 
han aplicat, aixo sí que és ver, aquí sí que han estat 
conseqüents amb el seu programa, la paritat a les fe
deracions, 50, 25 i 25, endemés han intervengut i han 
creat problemes interns a nivells d'eleccions, e l cens 
d'instaHacions esportives esta fet? per que no el fan? 
1 els Consells Insulars, d'acord amb aquestes, per que 
no es fa una coordinació amb uns i altres i procuram, 
com deia p,opiament el P¡-esident al Di5-curs d'Inves
tidura, coordinar les actuacions de Consells Insulars i 
Govern perque no hi hagi dualitat d'actuacions, per 
que no ho teim? Si fessim aixo ja hauríBm guanyat 
moltísism quant a política esportiva. 

De Joventut, l'únic que hem vist és que s'ha creat 
un Consell Regional de la Joventut, pero funciona? S'ha 
reunit? Hi ha realment una política de joventut en el 
Govem ? Perque bé, dir, no, és que hi h" hagut troba
des juvenils de polifonia, on varen participar nou co
rals juvenils. si aIXÓ és política de joventut, no ente
nem que és el que entén el nostre Govern per partici
pació ele la joventut a la seva política, i per fer 
activilats que. clonin a la joventut la possibilitat de 
participar, pcrque els eviti temptacions, que. tots sabem 
quines són, [.::nt ur.a activitat contínua i donant oportu
nitat a la joyentut a participar a les activitats esporti
ves o culturds, qlle la tenguin entretcnguda, sobretot 
quan tenim él grcu proglema de la joventut, que no 
pot aconsegujr la primera collocació. 

I Tercent Edat. Curiosamenf, curiosament en el 
Discurs d'Investidura, el Sr. President no feia cap 
menció a la Tercera Eelat, pero jo em deman, el Go
vern té política de Tercera Edat? 1 si la té, quina és 
la política d~ Tercera Edat que té el Govérn? Per que 
no s'espera i s'incentiva el mapa deIs serveis socia ls, 
que ens dira quines són les necessitats d'habitatge de 
les persones de b Tercera Edat, per decidir on es fa 
una. ResidenL'ia, quina dimensió ha de tenir, o si és 
més conveni::'llt U'l. servei d'assistencia domiciliaria, que 
és el que avui és el més corrent dins le" Comunitats 
Europees i Modernes? S'esta actuant a b:mda de part, 
sense tenir en compte si la infraestructura que s'esta 
creant poclra mantenir-se financ;:adament, endemés, de 
si és el camp més adient per a la solució d'aquest 
problema. Sí s'esta actuant, molt encertadament, amb 
la política d'esplai, de la Tercera Edat, no hi ha dubte 
que s'ho passen bastant millor que fa dos anys i mig, 
i per aixo, nosaltres des eI'aquí els volem felicitar. 

Jo em vul! referir a un altre punt que aquí no s'ha 
tocat . 1 és el ele la Universitat. Una institució jove, 
necessaria. estimada, entre d'altres coses. perquc des 
de la mateixa Assemblea de Padamentaris ja es va 
aconseguir, varen aconseguir que s'instituÍs. A la Uní
versitat, jo cm vul! permetre, si el President m'ho per
met a mi, .::lcdicar un temps al que vos~e deia en el 
seu Discurs d'Investidura sobre la Universitat . Entre 
d'altres coses voste deia: "Pero no és menys cert que 
les inslitucicns socials ens hem d'aproximar a la nos
tra Universitat, dotant-la, primer elels recursos econo
mics suficier,ts, perque així pugui desenmtl1ar les se
ves funcions; aportant, en segon terme, una alenada 
d'imaginació que rompi amb rutines inveterades i amb 
desanims, fruÍts de la insensibilitat social des del món 
universitari o I hem de plantejar-nos» -afegia- "amb 
imaginació i audacia una versió ele la U!liversitat que 
no te per que coincidir amb la malalta versió de la 
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Universitat Espanyola en general, no hi ha cap raó 
perque, imbrincant infraestructura turística, imatge 
mundial de les nos tres illes, institucions socials i admi
nistració autónoma, no puguem cercar 'uns models uni
versitaris que, com a Bolónia o a Estransburg, inspirin 
una projecció universitaria internacional on els cursos 
monograrics, els seminaris de dret comparat i l'apro
fundització d'aquesta realitat europea dins la qual es
tam, en aquest temps, encaminats, siguin part important 
de l'activita! universitaria balear». Deia vos té, «crec, 
senyories, que mai no serem prou ambiciosos i utópics 
a l'hora de fer projectes per a la nostra universita1». 
I afegia, i acabava, «pero, si amb les institllcions d'auto
govern que ::::ra estrenam, no aconseguim fer de la Uni
versitat Balear, una universitat europea, la uni
versitat espanyola europea per exceHencia, no sera 
perque no puguem, sinó realment perque no n'hau
rem sabut». I no n'hem sabut. Per que? Quina 
és la realitat d'avui de la Universitat? No hi ha 
instaHacions capaces, no ja de projeccions europees, 
sinó perque els estudiants d'aquí estiguin mínimament 
cómodes per poder estudiar, hi ha carencia absoluta 
de campus wliversitari, i que ha fet el Govern per faci
litar que aql'esta Universitat nostra tengui la infraes
tructura adequada perque després d'aquests quatre, 
cinc o sis anys pugui acometre ser una Universitat 
europea? Vo:::te ha dit, ahir el President deia que han 
fet un conveni amb la Universitat, pero, el conveni, el 
d'Universitat no reflecteix el seu model d'Universitat 
que qua n voste va aconseguir el seu voi d'Investidura 
veiem, nosaltres creim que a la Universitat se li ha de 
fer una nov~ ajuda, si li ha de fer justícia, la nostra 
Universitat ha de ser la millor universitat, peró hem 
de comen¡;;ar per dotar-la d'infraestructura, hem de 
comen<;:ar per donar-li els recursos suficients perque a 
la vista de tenir patrimoni propi pugui demanar in
versions que facin que cada dia, almenys els nostres 
estudiants, puguin ser uns estudiants que compten amb 
instaHacions de primera fila. Aquest és el primer pas 
que hem de fer, pero seria utópic somniar fer el que 
voste diu i cercar models universitaris com a Bolonya 
o Estransburg en l'actual situació universitaria de la 
nostra Universitat de Balears. 

Per acabar, nosaltres volem resumir, dient que no 
estam satisfets de com esta avui la situació a l'Auto
nomia, no hi estam per tres raons fonamentals. Pri
mera raó: no estall fem bon ús de l'eina que ens dóna 
l'autogovern que és l'Estatut d'Autonomia, quan die 
bon ús, no dic que no l'usen bé, sinó que no l'usen 
suficientmer~t. Segona raó: la burocracia esta, cada 
dia, impedint més i fent més difícil les situacions de 
l'administrat cap a l'administrador. 1, tercera raó: no 
veim volunt:}t autonomica, no veim que es vulgui assu
mir el fet que amb aquest Estatut podem fer un po
ble diferenciat, un poble que se senti realment impor
tant, un poble que perque té gent com Ramon Llull, 
sap que no és un poble qualsevol, un poble que té 
aquest Estatut, podria aprofundir dins la nostra histo
ria, penetrar dins la nostra cultura, i, per tot aixo, nos
aItres hem de dir que no estam realment ~atisfets, per
que pensam que el ciutada, que el ciutada que va a 
peu no ha millorat amb aquests dos any~ i mig d'au
tonomia, que el nostre poble no ha sentít la resposta a 
la iHusió que sen tia quan va saber que teníem Estatut. 

Com vos tes hauran vist, no hem entrat dins l'en
tramat legislatiu, aixo és cosa del ParIament, hem vol
gut analitzar, des del punt de vista del poble, quin és 

el sentiment, quina és la situació, si realment sent que 
des que hi ha l'Estatut d'Autonomia se sent millar. 1, 
en definitiva, no creim que sigui ver que les coses mar
xin, que els ciutadans són més lliures, que la vida pú
blica és mé::; justa i que la prosperitat no ha arribat 
fins al darrer racó insular. 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Per part del Govern, té la paraula el President de 

la Comunitat, el Sr. Gabriel Cañellas i Fans. 
Disposa, Sr. Presicient, d'un temps iHimitat. 

EL SR. CAÑELLAS FONS: 
Sr. President, jo cree que ag'-ll'st debat comen«a a 

tenir un cos suficient. Ahir, el Govern, per boca meva, 
va expressar allo que eren les seves satisfaccions per 
alguna cosa realiizada. Avui, s'ha sentit, en aquesta Tri
buna, una crítica ponderada, absolutmnent ponderada, 
s'ha de reconeL"{er, d'una actuació des d'un altre caire, 
des d'un altre punl de vista, des del punt de vista po
lític, complet i diametralment oposat al nostre. 1 ara 
acabam de veure la tercera faceta que er.s faltava, el 
tercer capítol, el d'allo que encara no hem aconseguit. 

Perque, efectivamenL, no estan satisfets, pero nos
altres tampoc no estam satisfets, perque, efectivament, 
a I'hora de la Investidura es varen donar unes línies 
d'actuació a un moment en que encara no es tenien 
llloltes de les competencies, pero que s'esperaven acon
seguir i, efectivament, moltes encara no han estat acon
seguides, aItres ha han estat fa poc temps, en aItres 
qüestions ens diferencien formes de pensar, diversifi
cades. Pero si entre el que hcm fet, entre sí ho hem 
fet o no ha hem fet bé i entre el capítol d'aportacions. 
que se'ns acaba de fer, del que encara ens queda per 
realitzar, comen<;:am a tenir un panorama bastant més 
exacte'. 

Jo no voldria entrar dins una analisi de les situa
cions exposades pel Grup Regionalista, perque en mol
tes li hauré de donar absolutament la raó, no estan 
fetes moltes de les coses que varem dir que faríem, i 
no estan Petes, perque només han passat, en aguest 
cas, dos anys i mig, queda encara un altre any i mig, 
una altra possibilitat encara de dur a terme mol tes de 
les realitzacions que estan per realitzar. En algunes, 
tal vegada sí, podríem entrar a discrepar, perque no 
coincidim que els preus turístics siguin més baixos, 
perque han augmcntat enguany un quatre i mig, peró 
després de tres anys d'augmentar un 17 % i, arnés, 
tenint-los en compte dins les fluctuacions de les mo
nedes respectivcs estrangeres, s'hauria de fer una ana
lisi més pur..tua1. Pero crec que no és aquest el pro
blema, el problema és que estam tots conven<;uts que 
hem d'anar a cercar cada dia una millor qualitat, cada 
dia un millar servei i sempre dins un preu suficient
ment remunerador, i en aixó hi estam tnts d'acord, i 
amb aixó estam lluitant, i hi estam lluitant des del 
principi, com igual estam l1uitant amb tants de temes 
com voste ha anunciat, com el deIs taxis, amb més o 
manco encerts, unes vegades amb més exit i les a]tres 
amb manco o, per exemple, amb l'informe deIs Cen
tres d'Interes Turístic, que va entrar en aquest Parla
ment fa exactament sis mesas, o les reunions per acla
rir problemes puntuals, personals, que afecten una col
lectivitat, bé s'ha de dir, com el de les Caves del Drach 
i les agencies de viatges, que esperam que quedi sol-
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, ventat, eom tants d'altres d'Ordenaeió del Territori, 
eom estam millora!).t les relacions amb l'INSALUD, 
aqui on ja s'han prodult distints aeords dins Jes zones 
de Salut de Palma, dins l'aeció a travé!? de l'INSALUD 
per donar l'assistencia primar.ia a Palma, com per f'er 
la qüestió de la sub-normalitat, la preveneió de la sub
normalitat no es fa, no fa cap Govem tata la seva fei
na en tres dies. 

Tots els punts, nosaltres els recollim, senyors del 
Grup Regionalista, i amb molt de carinyo recull el 
tema de la Universitat. Voste sap, per aixó només ahir 
li vaig fer una simple passada, voste sap que des 
d'aquesta tribuna, tots els Grups que teníem un inte
res que aquést concepte universitari anas per aquests 
camins, varem sol-licitar les competencies en Universi
tat, no es varen poder aconseguir, ens diuen que hem 
d'esperar tres anys per incorporar-les a aquesta eina 
importantíssima del nostre Estatut, pero així i tot hi 
feim feina, així i tot, en coHahoració amb totes les 
institucions, totes les institucions d'aquesta illa i de 
les altres v~ll-em tractar de fer el possible perque hi 
hagués campus universitari suficient, hi és, a voste li 
consta que hi ha la voluntat deIs Grups, almanco par
ticuJanuent manifestada de dur a aquesta Cambra 
l'ajuda economica nccessaria perque aquest camp es
tigui ja a disposició de la Unive¡-sitat a finals d'engua
ny, si són pro u adients les actuacions administratives 
i si aquesta voluntat és conjunta. L'important és que 
la vida continua, que la vida continua millorant, sobre
tot si hi feim feina tots, que no es realitza cap labor 
important només en els dos primers anys i, més, si 
hi ha tota una labor d'adquisició de competencies que 
es e1u endavant. 

Peró jo crec que hi ha alguna cosa important. Jo 
cree que hi ha la voluntat d'un Grup Parlamentari, hi 
ha la voluntat d'un Govern que rep aquest suport d'un 
Grup Parlamentari per continuar endavant amb unes 
línics d'actuacíó d'un Govern, d'un programa de Govem 
que no difereíx essencialment, en temes importants, 
deIs d'aquest Grup Parlamentari i el de l'aItre, que Ji 
ha vengut donant suport fins ara. I que, per aixo, ens 
atrevim, en aquesta gosadia, a mantenir un govern mi
noritari, perque sabem que de la proxim!tat deIs pro
grames han de sortír les línies suficients per anal' fent 
cada día més, una rcalitat aquests bons desitjos que 
vos te, senyor representant del Grup Regionalista, ens 
ha donat. Perque estam conven<;uts que entre vostes i 
nosaltres, nosaltres a través d'una aceió de Govern i 
desenvolupant un programa d'actuacions, i vos tes se
guint, com varen dir el dia de la Investidura, fent de 
contra pes, fent el contrapes necessari a les nostres ac
tuacions, fent el contrapcs necessari, no sempre amb 
un caire negatÍ'\.I, sinó amb un caire positiu, com avui, 
donant insinuacions, fent afirmacions, duent projectes 
de llei, proposant acords, donant línies de govern, sera 
rcalitat aquell segon motiu pel qual vostes varen ins
tituir aquest Govern que avui ha dut a tenue tota 
aqu es ta labor. El component sociologic majoríta,-i del 
nostre, del vostre, del seu electorat p ens que no és 
gens qüestionable que la majoría clels electors d'Unió 
Mallorquina estan perfectament clíferencin ts de les pos
tures d'AP, pero no fins al punt de preferir un govern 
socialista_ Pcr a nosaltres el dilema esta entre el pro
grama d'AP i el nostre contrapeso Efectivament, nos
altres clesitjam aquest contrapes, perquc creim que la 
confrontació de les dues possibilitats, deIs dos progra
mes de les dues voluntats de dur enclavant aquesta 

Comunitat, sempre amb la crítica COl}.structiva, com 
avui, d'aItres Grups, podrem, al final, alabar l'actuació 
que hagin tengut tOt5 els Grups P9lítics. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. President 

Sr. Portaveu del Grup Regionalista, té voste la pa. 
raula. 

Disposa, Sr. Diputat, e1'un temps de deu minuts. 

EL SR. ALBERT1 PICORNELL: 

Sí, Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Jo recull i 
agraesc les paraules del President de la Comunitat Au
tonoma, Jo li vull dir, des d'aquí, i que no ho prengui 
com a un consell, perquc no m'agrada donar-ne, que 
no cstiguin obsessionats amb les competeneies, vostes 
tenen una cma, que és l'Estatut, que permet [el' mol
tes Inés coses que exercitar competencies transferides. 
Em permeti que exageri, forcin l'Estatut, que per alXO 
hi éso Com J.lt1'a gent que ha fa, forcin l'Estatut, que, 
en aquest canú, sempr~ ens trabara a nosaltres. 2m
prin l'Estatut com a arma política, i no només com un 
canal de transferencies ele ¡'Estat a la Comunitat. Apro
fitin una alt1'a cosa, senyors elel Govern, aprofitin l'avan
tatge que tenim que som una Comunitat petita en ex
tensió i petita en població. Emprin el dialeg, asseguin 
a la tauJa tots els implicats amb els problemes que hi 
hagi, Muntin el Consell de Turisme, o el que li vulguin 
dir, on a una taula s'asseguin tours-operadors, hotelers, 
representants sindicals, representants empresarials, tot
hom que tengui a veure amb l'Estatut. Amb deu per
sones tenim tothom assegut a una taula. Jo li puc dir 
que aquesta experiencia és la millora, que no és qües
tió de deixar que cada qual faci el que vulgui, en tot 
aIlo que es pugui dialogar, dialoguin. Nosaltres som, 
i vostes ho saben defensors totals i abso!uts de la !li
bertat d'empresa, i podia entendre's que quan jo dic 
que el sector turístic esta malament, perque té baixa 
qualitat i baixos preus, jo deman que s'intelferesqui 
en aquesta relació. No. Jo el que crec és que hi ha in
teressos que són totalment coincidents, perque cada 
qual guanya de la seva part i que, amb una reunió, on 
aquests interessos es posin damunt la taula, la coinci
dencia fa que tot') hi surtin guanyant. Falta diaIeg, jo 
repetesc el que eIs he dit, amb el tema ele l'aigua, no 
s'excusin, i perdoni la paraula, que no els volen donar 
la competencia d'aigua, defensin l'aigua el'aquestes iHes, 
com sigui, amb el barram, pero defensin-la, aixo és el 
que hem de fer. Defensin el turisme d'aquestes iIles, 
com sigui, tant si hi ha competencies eom si no n'hi 
ha, forcem l'Estatut, emprem I'Estatut, ['Estatut esta 
per a aixQ, perque siguin valents, agosarats política
men t, que els senyors que són valen ts i agosara ts te
!len i gaudeixen d'un nivel! d'autonomia molt superior 
als conformistes, als que discuteixen, als que s'enfron
ten í als que es limiten a deseen trali tzar. via exerci tar 
competencies que els vénen transfericles Facem de 
l'Estatut l'ús que la Comunitat Autónoma de Balears, 
jo diría, i forcin aquest Parlament afer aquest ús, jo 
li as segur que tendran l'estalonament del nostre Grup 
qunn les rac.ns que siguin exposades siguin justes, i 
defensin el nostre poble i ens duguin, realment. a estar 
a una nova situaeió, que ens poelem auto-governar, que 
som un poble que hem d'anar per enclavant, sempre 
ens tendran a nosaltres. 
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Pero dialoguin amb la gent, parlin, no forcin i no 
s'enfrontin. Perdoni Sr. President i senyors del Govern, 
que hagi tengut, per ventura, una intervenció que el 
Sr. President del Parlament em podria dir que he sor
tit de la qüestió, si he sortit, jo deman perdó, pero no 
me 'n pened del que he dit. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes grades, Sr. Diputat. 
Dins aquesta part de debat, no hi intervé la inter

venció. Passam a la intervenció del Grup Esquerra Na
cionalista. I don la paraula al Portaveu d'aquest Grup, 
el Sr. Sebastia Serra i Busquets. 

Sr. Serra, dísposa vos te de trcn~a :l1inuts. 

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

EL SR. PRESIDENT: 
Per favor, volen encendre més llums? Per favor, 

deixin els llmllS grossos encesos. Gracies. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sres. ¡Srs. Diputats. Avui tenim l'oportunitat de 

debatre, amb profunditat, la situació i la realitat de la 
nostra Aulonomia, i per al Grup Parlamentari Esquer
ra Nacionalista-PSM, ho hem de fer des d'un punt de 
vista practic, concret, pero també sense renunciar, a 
cap moment, a una de les coses que ahir i avui s'ha 
renuncíat, amb malta de freqüencia: que són els pro
blemes ideologícs . Perque evidentment, sí a aquestes 
Illes Balears i Pitiüses hi ha problemes, aixo ho hem 
de dir des de les optiques de la democracia, l'autogo
vern i les ideologíes, perque elesprés d'ahir, de sentir 
el discurs del Molt Honorable President de la Comu" 
nitat Autonoma, és evident que pare ix que no hi ha 
problemes. I també és evident que hem d'intentar de
batre aquest tema des de la nostra optica, tenint pre
sent, no només eJ discurs eI'ahir, sinó també tenint 
present la realitat complexa de la Comunitat Autóno· 
ma. I ho feim des de la perspectiva d'haver aconse
guit l'Autonomia a través d'un sistema democratic i a 
partir deIs drets histories deIs nos tres pobles, En de
finitiva, amb l'actual Estatut d'Autonomía se'ns ha re
tornat un tros d'autogovern que ens pérmet treballar 
per alIo que assenyala el preambul del nostre Estatut, 
i convé recordar-ha, autogovern, sistema democratíc, 
llibertat, justícia, igualtat, defensa deIs drets hurnans, 
solidaritat i una vida col·lectiva en harmonía i progrés. 

Pero quina era l'acció més gran , no haver escoltat 
en el seu Discurs cap referencia, amb profunditat, res
pecte al procés históric que ens ha dut a l'Autonomía, 
cap referencia a la nostra identitat nacional, de fet, 
rúnica referencia 2.utonomista ha estat el problema deIs 
duros, deIs milions, i avui una miqueta el problema de 
les aigües. Fins i tot, sembla que han deixat de banda 
aquella concepció que anunciaren el dia de la Inv::!s:': 
dura a la Llotja, aquell objectiu d'un ft-deralisme a 
l'americana. I quina era l'acció, tenint també els na
cionalistes d'esquerra, els autonomistes, els demócrates, 
quan hem observat el concepte de democracia parla
mentaria que vosU:s han tengut durant aquests dos 
anys i mig? Ben bé es podria dir que h<ln tengut por 
que en el Parlament es generas un impuls polític i un 
vertader control de I'Executiu, i vostes han frenat ini
ciatives, totes les que han pogut de les que s'han pre-

.sentat en el Parlament~ han vetat Proposicions qe .Llei, 
,no han contestat informacions que es demanaven, i, 
fins i tot, aquest debat d'avui, que l'hauriC:,n de fer 
cada any, perque és molt sa poder debalTe i reflexio
nar conjuntament els problemes que pugui tenir la 
nostra Autonomia, ha tengut dificultats immenses. No 
han presentat vos tes en aquest Parlament comunica
cions exposant quins problemes hi ha a l'Autonomia i 
quin s problemes hi ha que necessiten un ampli debat 
o un estalo~ament ampli de tot aquest Parlament, com 
pugui ser la finan~ació a l'Autonomia, les inversions a 
realitzar o el Pla de Desenvolupament Económic. Per,~ 
és que vostes ens han presentat una visió triomfalista, 
maniquea, falsament optimista de la nostra realitat, ens 
han dit que han fet moltes coses i ben fetes, pero no 
han introduIt cap eIement d'auto-crítica, ens diuen que 
són uns gestors efica~os, aquesta postilla ens du neces
sariament a demanar-nos amb quin programa actuen 
vos tes, quin projecte autonomic tenen, quina visió deIs 
problemes tenen. Perque de continuar d'aquesta ma
nera triomfdista i maniquea, observam que quedam 
desannats respecte del futur, perqlle aqL:es ta autono
mia passara pe!" ser la darrera, el cul ele sac de l'Es
tat Espanyol, precisament per no ser problematica, i 
la seva postura triomfalista i maniquea ens du a de
manar-los, quin procés de dignificació a ¡'Autonomia 
s'ha dut? Perque pensam que una de les imatges que 
existeixen de la nostra Comunitat Autónoma va lligaela 
a les irregularitats, als esdmdols, al favoritisme, i tam
bé pensam que la transparencia de la seva gestió i efi
cacia deixa molt que desitjar. Encara avui és patent la 
lentitud burocratica, a gran part de l'Administració 
que existeix. I pensam, senyors del Govern, que des
prés del trosset d'autogovern recobrat, un deIs objec
tius basics d'aqllest Govern Autonom er8 i és presti
giar l'Autonomia, ter que els nos tres pob!es, Mallorca, 
Menorca, Eivissa i Formentera, c1efensin I'autogovern 
davant deIs centralismes de Palma, de Madrid i de 
l'Imperi Nord-America, i ajudar a avan~ar al recobra
ment de la consciencia nacional. Pero, ho han fet vos
tes? I, han promogut la participació popular? Evident
ment, hem de fer un repas a partir deIs- eixos fona
mentals de la seva activitat política, per intentar arri
bar a unes conclusions clares. 1 Esquerra Nacionalis
ta-PSM ho fara a tres nivells: institucional, socio-cul
tural i economic. 

I comencem per l'institucional, pel que més debat 
ha dut durant dos anys i migo Un tema basic que no 
es va tractar ahir va ser el deIs Consells rnsulars. Nos
altres sí el volem tractar, vos tes han fet, respecte 
d'aquest tema, malta de demagógia, i no han aconse
guit avan<;ar cap a l'articulació global de les Illes Ba
lears i Pitiüses. I han actuat d'una manera irrespon
sable a l'hora de presentar un esborrany impresenta
ble de Llei de Consells Insulars, i aixo que actualment 
es va per bon camÍ del debat deIs Consclls i deIs es
tudis, peró hi ha un esborrany impresentable de Llei 
de Consells Insulars. 1, sobretot, i molt més greu que 
el deIs Consells Insulars, i hem de ser molt honests i 
molt clars, vostes han actuat amb greu irresponsabili
tat a l'hora de contractació de pc::-::cn ~,~ i de l'adquisi
ció d'edificis a Palma, deixant desassistides les ilIes de 
Menorca, Eivissa i Formentera, Han creat una auten
tica macrocefalia de funcionaris i d'edificis a Palma, i, 
en conseqüencia, han adoptat vostes una actitud con
traria a l'esperit de l'Estatut d'Autonomía i als Con
sells Insulars, amb la scva propia actuació. I un inter-
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rogant evident és com pensen sortir-ne vost~s d 'aques
ta situació. 

Una segona qüestió pensam que també és molt im
portant, i ahir va ser tractada amb molta lleugeresa: 
és l'organització de l'Administració Auton6mica. És un 
gran encert que s'hagi dialogat amb els funcionari s i 
amb el personal laboral, i que s'hagi arribat a acorels 
d'equiparació salarial en el primer cas i que es n egocu 
actualment pel que fa al personal laboral. Pero, i que 
ens diuen de l'augmenl de burocracia i de mala orga
nització? Que passa a les l11es Menors? Per una banda 
es dupliquen funcions entre Govern Autónom i Con
sells Insulars, i per alLra banda manca personal per
que es pugui exercir l'autogovem pels Consells Insu
lars i, endemés, les competencies delegades que hi pu
gui haver. Pero, també hem de parlar de les contrac
tacions que han ~fectual vos tes, senyors del Govern. I 
deixant al marge carrecs ele responsabiiilat polílica, 
observam que s'han donat molts de casos de favoritis
me i podríem parlar de les darreres qi.iestions cone
gudes. Contracte5 evenLuals realitzats per sis mesos, 
acaben els sis mesos, es ta el beneit a les diverses 
Conselleries -i pcrdonin l'expressió, pero és la més 
clara que m'ha sortit- i estant un mes o dos m és que
daran l'ixos segons les normatives vigents . Haurien ele 
vcure qui són per enlendn: una mica aquests contrac
tes evenluals. Gratificacions de 60 a 80.000 pesse tes 
mensuals a cerles Conselleries que es cobren i no en
tenem com és possible que sig'ui així. Pero el quc és 
més greu és la manca de política global de personal, 
de lIuila per una administració autonomica efica<;. Sen
se cap tipus de dubte, el Projecte de Uei de la Fun
ció Pública i la presentació, si la presenten qualque 
dia, de les plantilles organiques pot significar una es
peran<;a. Peró, quan pensen presentar aquestes coses? 
1, a més a més, una pregunta lTl.Olt clara, és possible 
que s'hagi hagut d'anar a Madrid perque els redacti un 
professional de la jurispruclencia de Mad rid, el senyor 
professor Garrigo Zayas, el Projecte de Llei de Funció 
Pública? És possible que no existeixin professionals ca
pacitats a les Illes Balears per actuar, per rer un Pro
jecte de Llei, perque el Govern després l'estudü i el 
presenti a aquesta Cambra? 1 estíguin segurs, aquest 
Portaveu d'Esquerra Nacionalísta-PSM, no hauria vol
gut parlar de cap nou escando!, avui, res més allunyat 
de la nostra intenció com a persones i com a Grup 
Parlamentari i Partit, pero una nova irregularitat 
aquests dí es ha sorgit: és la presentació a la Magistra
tura de Treball, despús-ahir, día 9, d'una demanda so
bre protecci¿ de drets fonamentals en materia de !li
bertat sindical contra la Comunitat Autónoma, per part 
deIs sindicats majoritaris, Comissions Obreres i UGT, 
i aixo després de l'aprovació en aquest Padament el'una 
Moció de Política de Personal, aprovada pels Grups 
Regionalista. Socialista i Esquerra N acic·nalista, que 
podia haver ajudat i, de fet, tenia un esperit construc
tiu per evitar qualsevol tipus d'esdl.lldol. 1, endemés, 
hem de ser clars, vostes han actuat amb una intromis
sió empi~esarial en aquest cas Comunitat Autonoma en 
el procés electoral deIs representants deIs trebaIladors 
el'aquesta Comunitat Aut6noma. 1 aquestes irregulari
tats, aquests possibles escandols, ho creguin, ens fan 
mal al cor i són coses que creim que vostes han d'evi
tar d'una vega da per totes. 

I no podem acabar de parlar de la problematica 
institucional. sense fer referencia a l'escassa incide n
cia a I'Administració Local, malgrat el grup d'assesso-

rament i els cursos i conferencies que fan. Així tam
poc no podem deL'{ar de banda el fet de la manca de 
J:'rojecte de Llei de Jurat de Greuges, una eSpeCie de 
detensor del poble que, si es fes realitat, poária aju
dar a co-responsabilltzar-nos a tots els clUtadans amb 
la nostra AULünomia. 1 un darrer tema institucional, 
que queda clar dins la ideología de la gent que més 
hem treballat i lluitat per la democracia i que la vo
lem manlenir, és quina participació popular han im
pulsat vostes, quin acostament deIs ciutadans a les ins
litucions s'ha efectuat. Pensam, per tant, que el balan<; 
de la política institucional no és precisament un ba
lan<; positiu, sinó un balan~ altament preocupant. 

1 hem de passar, evidentment, a la problematica 
social i cultura!. 1 aquí si que els ho hem de dil-, amb 
més rotundital, quina manca de sensibilitat social, Ge
nyors del Govern ! Quina manca d'actuació! Quina tris
tal' ens va c~usar ahír quan varem veure el tractament 
que vostes feien deIs problcmes socials! Obviament no 
esperavem que vostes ens parlassin des d'una optica 
del socialisme auto"gestionari, que és la nostra, o del 
nacionalisme d'esquerres, pero sí que esperavem que 
ens parlas sin del problema de l'atur, 22.887 persones el 
selembre del 85, significa un 8'6 % ele la població ac
tiva, cleixant de banda, en aquest moment el treball 
submergit, pero no ens preocupa aquest índex, que és 
ad equat dins el context europeu, nasal tres no voldríem 
gens d'atur, pero lamentablement l'atur és un proble
ma, i ens ho poden dir, de societat occidental, en gran 
part. Pero sí' que els parlarem el'un altre atur, aguest 
sí que és molt més preocupant, és l'atur juvenil. L'in
crement del 7'1 % en els darrers 12 mesos, agafant les 
dades de finals de setembre del 85, és altament preocu
pant, la gent que no ha rengut un primer treball no 
el troba, i molta gent que té un primer treball el dei
xa de tenir l'apidament. 1 no varem observar cap pro
jecte de l'atur per frenar el procés de I'atur juvenil, 
i guedi clar també que la drogadicció i la delinqüen
cia, sobretot la juvenil, són dos factors relacionats, 
directament, amb l'atur i són en conjunt els problemes 
socials de major magnirud, i és el momen t de cercar 
solucions a aquest~ problemse i intentar que la joven
tut s'inlegri a la vida cívica i economica, i ahir no va
rem sentir cap referencia, cap projccte ni en coHa
boració amb l'Administració Central ni pel seu compte 
ni amb peti~ions a I'Administració Central. 1 ens cre
guin, que ai)(6 ens ha fet molt de mal, ens ha ferit 
molt, perque creim que drogaclicció, atur, delinqüencia, 
són problemes cabdals d'aquesta societat i que pel ni
vel! de riquesa que generam en aquestes illes són pro
blemes que es poden palEar, que es poden intentar 
frenar a un moment en que, repetim, s'augmenta un 
7'1 % en els clarrers 12 mesos "de l'atur juvenil és una 
realitat inqüestionable en aquestes illes. 

Tampoc no s'ha parlat gaire deIs marginats socials, 
sembla com si no existissir. projectes possibles, com si 
l'únic que pogués fer l'Aclministració Autonomica fos 
donar subvencions que vénen de l'Estat per via trans
ferencia, d'aixo s í que en va parlar ahir el Sr. Cañe
!las, i a vegades vénen reduIdes, i ens va dir el Govern 
fa un esfon;: per clonar el que ja venia aban s, perque 
el Govem de Madrid ho redueix, pero 2:quest debat, 
aquí, tampoc no es va introduir, en el sentit de tenir 
una visió justa, de justícia social, una visió d'autono
mia . 1 cap acció concreta per tal de pal.liar la manca 
de p ensions o les Ínfimes pensions i problemes econo
mics de molts de sectors de jubilats. 1 volem dir cla-
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rament que, donat el nostre nivell de ríC]uesa, és pos
sible acotar, cercar algunes solucions, intentar paBiar 
aquests problemes deIs sectors socials més desafa
vorits. 

Vos tes ens varem parlar d'acord amb la ideolo
gía liberal·conservadora de l'Europa Occidental, pero 
sense ser coherent amb l'ideari, ni tampoc efíca<;:os 
respecte del fW1cionament de l'Europa conservadora i 
neo-liberal. 1 és precisament en el terreny de la proble· 
matica social on es veuen darament aquestes diferen
cies, perque, és clar, ens hem de fer una pregunta, 
d'entrada: quines ajudes han donat vostes a sindicats, 
a cooperatives, a sectors socials amb problemes per 
ajudar-los a tenir una eina per superar la seva situa
ció? I els he de contestar, cap, perque els va fer el 
Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista-PSM la pre
gw1ta, fa mesos, quines ajucles a sindicats, a patronals, 
etc., havÍen donat, i Lotes les subvencions directes eren 
a patronals, cap ni una a sindicats, cap ni una a asso
ciacions socials de base. 

I hi ha un tema que l'hem de tractar necessaria
ment, que és el tem~ ele consum, el tema de la sani
tat també es pot tractar globalment, campanyes, etc., 
ja se n'h(1 parlat, i per aixo ara botam un poc el ele 
sanitat, per no ser reiteratius amb el Crup Regionalista 
i amb el Crup Socialista, pero sí volem parlar elel tema 
del consumo Qualitat ele vida, consum, vostes tenen 
competencies, vos tes tenen una Direcció General, vos
tes tenen inspectors, pero, a part d'insreccionar, on 
¡¡ón les sancions, on es veu la millora del consum glo
bal en aquestes illes i uns controls adequats. 

I és evielent que intentarem no ser reiteratius en 
el teneny ele la defensa del territori, a l'hora de l'Or
denació Territoria!, no s'ha generat cap iniciativa pro
teccionista, al contrari, han frenat totes les iniciatives 
vertaclerament proteccionistes, han encarregat un estu
di i, evielentment, vostes ja han dit que no el se fan 
seu, pensam que la elestrossa dél territori ha continuat, 
i vostes ens varen dir, senyors elel Govern, que no con
tinuaría el pl'Océs ele balearització, i aixo ho varen dir 
a la Investidura, i nosaltres creim que continua exacta
ment igual que el que sEccei"a els anys 60 i 70 en aques
tes illes. Vostes· són he-reus, 110 vull dir d'ideologies, 
perque seri~ una cosa desagradable i no propia, pero 
són 'hereus deIs interessos ele la gent que va destros
sar aquestes ilJe'; aIs anys 60 i 70, i creim que en 
aquests moments convendria ja haver rectificat. 

I ens deman;:¡m, ell materia de normalització lin
güística ,a veure quin resultat ha donat la campanya 
que hi ha h8gut ¡a fa temps. I pensam que no hi ha 
hagut uns ol>jectius clars i un deIs exemples és que la 
Llei de Nonnalització Lingüística, que .ia esta, practi
cament, perdó, que ja esta acabada de tramitar en 
aquest Parlament, esta aturada, i si no fos perque una 
serie de Dipvtats ele 1'0posició hem soHicitat que s'ac
tivi a comenc;:aments del 86, si fos per vostes, segur 
que no es rodria posar en practica, perque havíem 
d'haver soHicitat una tramitació urgent, perque es com
plís el que vostes havien dit, de posar-la en marxa 
l'any 86. 

De l'esport de base, no competitiu i l'ec!ucació fí
sica, vostcs no se n'hall preocupat gaire. 1 ho pensam 
molt sincerament, IlÍ ha hagut debats parlamentaris, 
hem insistit, tot el constructivament que hem p02.llt, 
pero no ha estat possible redre<;ar la política esportiva 
elitista, c!'esport competitiu 1 monopolista respecte de 
la vela i del Club Calanova, i aixo sí que és una cosa 

que, senyors del Govern, de cap manera no havien 
d'naver permes. 

1 parlem de política económica. La visió de la si
tuació economica va ser un simple idealisme dema
gógic. Se'ns va parlar d'un Pla Economic Regional que 
no coneixem, i que no hem debatut. A iniciativa d'Es
querra Nacionalista-PSM va acceptar aquest Parlament, 
per unanimitat, que el Govern duria el Pla Economic 
Regional perque el poguéssim coneixer, i aixo es fla
grant que ja s'hauria d'llaver fet, que d'acord amb 
l'Estatut d'Autonomia i c!'acord amb el que és un Par
lament és precis::nnent el lloc que més hagués pogut 
impulsar aquest Fla, aquest debat i les mesures d'un 
Pla Económic Regional. Se'ns va dir que l'entrada en 
el Mercat Comú aniría molí bé per a tob els sectors, 
gairebé ens varem tomar trobar amb la mateixa visió 
triomfalista deIs sectors dominants d'aquestes illes deIs 
anys 60. En primer lloc, volem constatar clarament que 
hi ha una evolució favorable ele la conjuntura eco no
mica internacional. 1 aixo ha afavorit l'economia, so
bretot de Mallorca, d'Eivissa i de Formentera, amb 
menor mesura la de Menorca. Aquesta conjuntura in
ternacional és la que va fer possible que vostes, se
nyors del Govern, ahir ens diguessin que tot anava bé, 
emulant una famosa i bona peHícula francesa. Pero 
voldria ser dar, per que no han estat més rigorosos, 
ja que vos tes tenen equips economics, bún consellers 
de les arees economiques, teoricament, bons consellers, 
bons tecnics, per haver estat clars i per haver parlat 
que no és la seva política eco no mica, sinó que és Ja 
conjuntura la que ha fet possible una situaeió deter
minada quant a renda i quant a activitat economica. 
Perque, evidcntment, no ens diguin vos tes que són els 
que han incentivat, COI1l deien ahir, sectors privats di
namitzadors. perque ens han parlat de bijuteria, pero, 
perdonin, SEBlME fa molt de temps que funcionava 
abans que vos tes arribassin. l, per aItra banela, ten
guem present que vos tes l'únic que han fet ha estat 
subvencionar certs seetors. Pero, evidentmtnt manquen 
a nivell económic programes globals que puguin aju
dar a calibrar cls diversos sectors economics, no s'ha 
actuat amb un projecte basic, cap la inelustrialització 
derivada d'agricultura, ramaeleria i pesca . Així com 
tampoc no s'esta treballant per atreure el turisme de 
qualitat. 1 no serem reiteratius en el tema turístic, pero 
que ens ha dut moltes hores en aquest Parlamento 1 
alguns sectors industrials, eom el del calcat, tenen di
ficultats, i no observam cap tipus d'actuació per in
tentar cOl-regir la probIenútica existent. 1 qua n par
lavem amb ironia el'Estats Units, precisament parla
vem, i no només per l'OTAN i coses d'aquestes, que no 
incumbeixen avui a aquesta Cambra, sinó que parla
vem, precisament, perque és en el sector elel cal¡;:at on 
Estats Units sí que fara la clau de cada vegada més 
amb les Hle~; Balears. 

I la visié. que ahir se'ns va presentar del sector 
agrícola, raITlader i de pesca és d'un optimisme total
ment contra(~ictor~ amb la realiL:1t. A mi cm va sembla 
que estavem llegint una nove Ha pastoril, perque, en 
realitat, tots sabem que amb l'entrada en el Mercat 
Comú hi ha sectors ele la n05tra agricultl1ra i ramaele
ria amb moIts de problemes. Un és el sector lleter, que 
té molta importancia en :lquestes i!les, i que tendra 
greus clifiC'ultats. 1 tots sabem dins l'agricultura, ra
mac!eria i pesca el tipus de subvencions i ajudes que 
hi ha hagut, i la manca de planificació i ele visió de 
futuro 1 afegiríem, volem salvar l'agricultura, ramade-
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xia i pesca d.'aquestes illes, _perque si volem no hi ha 
més que actuar en un terreny: consum interior, fomen
tar el consum interior, qualitat, ajuda a les coopera ti
ves, al sindicalisme i, sobretot, jo voldria ser molt 
clar, no hem d'intcntar enganar la pagesia, com es feia 
antigament, a la pagesia se li ha de xerrar dar i en 
coses concretes, perque no es pot dir qu<: tot va bé a 
la pagesia, qua n llavors es pensa que la pagesia és un 
sector a extingir, í aíxü és una realitat que sap molt 
bé el Conseller d 'Agricultura , que sabem molt bé tots 
els presents en aquesta sala. 

La política económica que vos tes duen endavant és 
la mateixa deIs 3nys 60. Les Illes Balears, en aquest 
moment, est8n a[ovorides per una conjuntura interna· 
cional, i no per l'actuació del GDvern. 

1, per acabar, hem de parlar, per acabar el bloc 
económic, hcm de p:1rlar ele la finan<;ació a l'Autono
mia, que tants d'esfon;os vos tes hi dedicaren ahir. A la 
Comissió Mixta ele Transfcrcncies, Esquerra Naciona
lisla-PSM ja va mantenir fa mesos que sí vostes havien 
fet un d:ücut conecte del que l'Estat teoricament no 
concedida a les Illes Balears, no accepta~sin la quota 
per a enguar,y, i no ho dubtin, si vos tes ran un estudi 
així com toca, si \ost6s saben negociar així com toca, 
i si vos tes aquest tema el duen a aque~t Parlament, 
aconseb'1liran un estalonamenl, com ja el varen tenir 
a Madrid, del Grup Esquerra Nacionalista i del Grup 
Regionalista en darrcra instancia. Pero no ho dubtin, 
senyors del Govern, el que passa és que vos tes, a 

-I'hora de la veritat, s'estimen més un conveni en males 
condicions o uns -doblers suplementaris que Madrid els 
concedeix que negociar amb molt de rigor i que em
penyer quan toca empenyer-se i actuar amb ideologia 
autonomista i no deim nacionalista perque ens que
dam amb la paraula autonomista. 

1. ja acabant definitivament i procurant ser breus, 
volem fer un parell de reflexions. Vostes creuen, se
nyors del Govern, que els ciutaelans d'aquestes iHes 
estan satisfets el'aquesta Autonomia? Nosaltres pensam 
que no, que ha existit elescredit, irresponsabilitat, man
ca d'efidtcia_ Pero també pensam que el procés no és 
irreparable, es pot corregir, de totes maneres dubtam 
que ho pugui corregir I'actual Administració Autono
mica, continuarem lluitant, fent propostes constructi
ves, demanarem, com sempre, transparencia i justícia, 
i també pensam en un tema, un tema cabdal: l'any 87 
sera possibIc ampliar les competencies autonomiques. 
Esquerra N2cionalista-PSM, no ho dubtin, ja ho ha 
votat elues o tres vegaeles, volem més competencies, 
pero també vo1em un bon exercici d'aquestes compe
tencies. I ens demanam, vos tes creuen que els con
junts deIs nostre pobles tendrall coratge i convicció, 
després de !'expetiencia d'aquesta primera Autonomía, 
que aquestes illes han de tenir més competencies? 
Creuen vos tes sinccr:lment que a nivell c'Estat Espa
nyol es veura que. a més de la nostra identitat nacio
nal, lingüística, cultural, territorial, aigües, etc., hi 
haura hagut una gestió autonomic:1 presentable a tots 
els nivelIs per accedir a un grau competencial de se
gona divisió, perquc ara estam a tercera, i potser el 87 
poguéssim pz.ssar a scgona? Nosaltres ha elubtam molt, 
creim que el camí seguit no és encoratjador en abso
lut, creim qt!e el c~mí a recórrer pot corregir defectes, 
per aixo, eb; ho podem assegurar, nosaltres continua
rem lluitant per recuperar l'autogovern, per fer-Io efj
ca~, favorable a les classes populars, i ho continuarem 
fent amb iHusió, i consti que tenim raons per estar 

profundament preocupats i decebuts d'aquesta expe
riencia autonómica, malgrat alguns encerts que els hem 
reconegut ,í alguns aitres encerts que els reconeixem, 
pero pensin vostes que en aquests moments cal no 
teoir por al Parlament, DO teoir pOr! a l'autogovem, 
actuar amb decisió i pensar que en aquestes illes, que 
afortunadament la renda és elevada, podem entre tots 
forjar un futur a partir d'una actuació de present 
honesta, clara i efica~. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Sr. Pres~dent ele la Comunitat Autonoma, té voste 

la paraula. 
Disposa de temps iHimitat. 

EL SR. CAÑELLAS FONS: 
Sr. President, Sres. i SI-S, Diputats. Ju no tenc cap 

dubte que l'any 87 hi haura coratge per continuar de
manant m~s competencies j per confiar aquestes com
petencies a l'exercici i a la direcció d'un Govern com 
el que durant aquests quatre anys ha anat fent, dia 
a dia, la sev~ reina, amb tota la seva capacitat posada 
al servei d'aquesta Comunitat. 

El que eo sé és si d'aquí I'any 87 jo hauré apres 
a contestar él Grup del PSM, Esquerra Nacionalista. 
Pens, avui que ja no, perqué cada vegada prepar una 
intervenció, pensant en les seves recomanancions ele 
casos anteriors, i cada vegada em canvien les aradores. 
Als anteriors dos debats, em vaig basar, fonamental
ment, en actuacions ideológiques, en línies de govern, 
no entrem si encertades o no cncertades, pero en línies 
d'actuació puntual que s'havien de convertir en realit
zacions concretes. I el PSM, Esquerra Nacionalista, em 
va contestar a la darrera, que nosaltres el que volem 
són projectes, volem realitzacioDs concretes, i el 
cor i el cap l'utilitzarem sempre, peró en funció 
de projectes realitzacioDs. Així comen~ava el 
Sr. Serra la seva intervenció, l'acabava dient 
que Esquerra Nacionalista-PSM no pot només per 
aquella S que li vaig dir que duia al cap, diu 
no, sinó que ho diu, perque creim que estam, després 
c\'un any i mig, encara, amb idees, encara amb sim
ples projectes, pero amb molt poques realitzacions. 1 
molt poques realitzacions amb autentica dimensió po
pular. 1 ahir vaig venir aquí amb un cOD~unt de realit
zacions, pensant que, almanco, hi hauria un Grup al 
qual jo hauria PO[;ut deixar satisfet, si no per la bona 
realització, sí almanco perque duia el qUe ell m'havia 
demanat. Pero veig que també l'he tornada errar, l'he 
tornada equivocar, i aquí havia d'haver dut una optica 
ele les ideologies, un clesenvolupament deIs esdevenirs 
historics, un procés historic de tota aquesta consecu
ció de l'autogovern. 1 jo, realment no he vengut a dur 
un procés h!stüric, i no he vengut a dur un procés his
t:aric , perqL:e l'Autonomia que tenim avui res té a 
veure, i em perclúnin les diferencies, amb Felip V ni 
amb el Decret de Nova Planta.És Lilla re21ització com
pletament nova, un Rrrencar des de la ConstÍtució del 
78 amb :11guna cosa completament c\ifercnt. Que hi po
c!em aregir un pinzellada historica? Bé. Pero no con
fonguem que no estam treient un estat actual en l'estat 
del Dec¡-et de Novo. Planta. 

Per la resta, voste s'ha limitat afer-me, també, 
una crítica de tota una serie de punts, concrets i pun
tuals, que frenam la iniciativa, que vetam les Propo-
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s1cl0ns de Llei, i que fins i tot aquest debat d'avui ens 
l'han hagut de ficar amb ca19ador. No, senyor. Aquest 
debat d'avui s'ha fet, exactament, quan el Govem ho 
ha cregut oportú, acceptant una Proposició feta pels 
seus Grups, pero votada per unanimitat. No hem ven
gut aquí gens for.;:ats, hi hem vengut exactament i com
pletament volunta-,is, i no estam desarmat~, en absolut, 
cap al futur, no estam fent ni estam deixan cap opor
turntat que passa per davant les nostn::s mans, de 
poder-la aga[ar, precisament, per poder f'ermar el tu
tur, sigui amb més competencies, sigui amb actuacions 
directes, sigui ame valoracions permanents, sigui amb 
tata la nostra actuació. Tant de bé, que ele l'únic que 
no m'ha fd responsable és d'haver trobat l'OTAN per 
damunt d'aquesta tribuna. Amb el temps hi arribarem. 

Senyor del Grup Esquerra Nacionalista, voste em 
fa tres divisions, unes institucional s i unes economiques 
i unes de simples qüestions tecniques i puntuaJs. Pero 
no m'ha donat cap solueió, només m'ha dit que no ho 
hem fet bé. O qUE: no ho hem fet, pero no presenta 
cap alternativa. 1 jo li die que, amb tota la política 
que vosle di~, -la del Consells Insulars la deix a parl, 
esta prou explicada, esta en mans de to~s vostes-, el 
nostre paper pot ser que sigui molt dolent, el que hem 
presentai, pero encara no hi ha cap Grup u'aquesta 
Cambra que hagi presentat un paper alternatiu, i la 
veritat és que l'esperavem de vostes, que varen ser un 
deis poes que varen fer un Estatut alternatiu, pero no 
l'han presentat. 

Que feim les contractacions malament, que les cen
trals sindicals ens ciuen a la Magistratura, no ens hi 
duen per voJuntat nostra de no voler impedir les elec
cions sindicals, ens hi duen perque hi ha simplemenL 
una discrepancia en quins han de ser els centres d'elec
ció de les eleccions sindicals. Si ha de ser un per Con
selleria, un per Centre, hi ha una discrepancia, s'ha 
dialogat, no s'ha arribat a un acord i s'ha arribat que 
la Magistratura sigui la que digui exactament quants 
de centres hi ha. Que nos::tltres hem fet una proposta 
que no agrada de 400 centres basics, perque tenen més 
de 50 treballadors, i un altre centre per a tots els que 
estan escampats? La M<lgistratura deeidir~ qui té raó i 
qui no té raó, pero aixo no és, no és, per cert, cap 
tema, eom si haguéssim estat, com ha estat presentat 
aquí, com una nova situació_ escandalosa de I'Adminis
traeió, que estava segellant els drets elels treballadors. 

Contractes eventuals, que n'hi ha que es [an per 
sis mesos i es renoven? Sí. Que n'hi ha que estan eo
brint situacions ele funcionaris i ele places vacants i 
que acabats els sis mesos, amb el Vist-i-Plau del Con
seller corresponent, mentre no vengui el funcionari 
corresponent, s'allarga aquesta situació? Sí. Tot aixo 
només se solventara un dia: el dia que tenguem la '. 
Llei de la Funeió Pública, el dia que tenguem una 
norma, el dia que els tenguem a tots regulats i puguem 
saber tots exactament, de quina forma ho hem ele fer. 
Em cregui que fins ara, l'únie que feim és tractar de 
cobrir bonaG:ent, amb voluntat i amb les persones més 
preparades, podcm diferir, els 110cs que tenguin 
cada un. 

El gue no hi ha, en absolut són duplicitats admi
nistratives amb els Consel1s Insulars, O almanco no 
sentim el m¡,teix cantet de part deis Consel1 Insulars, 
E"ls Consells Insulars, el que ens demanen, alguns, al
manco, els PitiüSGs, són més atribueions, més faeuI
tats, que mf'ntre arribem a la satisfactoria solució de 
la Llei ele Consells Insulars, apliquem la via de les dis-

funeions. I !Si aixo no s'ha pogut realitzar fins ara, 
perque no hi ha aeords majoritaris, perque no esta 
ben vist pel altres Grups de la Cambra que creuen que 
hem d'esperar a tenir un camí correcte legal i dar, 
quines disfuncions es produeixen, quines duplieitats es 
produeixen, jo, em cregui que no n'he vista cap. 

Voste m'acusa de no haver parlat de l'atur, jo cree 
que sí que n'hi vaig parlar, li vaig dir la cosa més 
grossa que ('s pOL dir com a línia d'actuació. Que el 
que és la nostra política per crear feina, en aquest 
moment ha estat ass1llllida, almanco verbalment, crec 
que és la meya expressió exacta, fins i tot pel Govern 
Central, després ¿'haver experimentat tota una serie 
d'actuacions per crear 1I0es de feina, que en lloc de 
crear-los els han reduit, que en lloc de crear-ne 100.000, 
n'ha destruir 800.000 més, segons veim, ara retornen a 
les velles aradores, ara vénen al que nosaltres hem ven
gut propugnant durant tot aguest temps que, o poten
ciam la inic!ativa privada o, fomentam la creació de 
lloes des d'aquestes pe tites i mitjanes empreses, o no 
en creare m ni un, més que fictici, Perque totes aques
tes teories el'agafar 7, 8, 14 joves i donar-los una hmció 
especial momentania i temporal, palEa per 3, per 4, 
per 8, per 10, per 14 o per 80, segons les escasses pos
sibilitats que tenim, un problema, o vuit o catorze, 
pero estam creant falses expectatives, i ]'única manera 
que hi ha ue crear-ne és que es potencü l'activitat 
mercantil i que s'activi, es potencil l'aetivitat industrial 
i que hi hagi, realment, voluntat i confian<;a per crear 
nous 1I0es de feina en !loe d'aquesta altra, molt estesa 
realitat, nonr.3, que s'esta émprant que, un treballador 
és una hipoteca, el dia que puguem mentalitzar, el dia 
que puguem donar les facilitats perque aixo no sigui 
així, el dia que puguem tenir facultats per poder agi
litzar encara més la eontractació, llavors podrem estar 
creant, actuant contra aquest atur, que voste ens diu. 

Drogadieció, que tampoe no hem fet res. No ho 
digui aixo A vos!e li cons1a que s'ha creat tota una 
Comissió, s'11an créat tota una serie de contractes amb 
I'Insalud, s'han creat tota una serie d'actuacions, de 
dos psiquiatres, un ajudant i un assistent social, treient 
els dob]ers el'aquí on n~ hi són, per crear aquest cen
tre potencial i preparar-ha, que s.'ihan comprat Ses 
Sitjoles i que, es aquest moment, s'ha firmat el con
veni amb el bisbat per posar-la en marxa, que ja estan 
finan<;ades les p,imeres beques i que se n'aconsegui
ran més, que mentrestant s'ha desenvolupat la granja i 
s'ha ajudat i coHaborat amb la granja d'Eivissa, que 
ja té una experierceia en aquest tema, i se li lla dut 
gent des d'<~quí, dins la mesura de les escasses pos
sibilitats que tenen, per poder aprofitar feina, gent i 
doblers i que amb l'Insalud, que ens diuen que no hi 
tenim tractes, fins i tot amb I'Insalud i amb l'Ajun
tament de Palma, estar¡ a punt de firmar-se convenis 
per a aquests temes, i s'estan fent i pagant les beques 
oportunes. 1 el mateix 1i diria de tota l'aeció social. 
que és un carnp ele mai no acabar, ahir .la li advertia, 
que tot el que es pugui fer és poe que hauríem, de 
fer més, sí, que s'hauria de llevar, suprimir aques1 COI1-

cepte antiquat, del que és benefieiencia per fer aceió 
social. sÍ. Pero s'han de tenir els mitians necessaris per 
fer-ho, i a voste li consta que en els Pressuposts de 
l'Estat, la nostra partieipaeió ell els Pressuposts de 
]'EstaL aque"ts Fans cada vegada sofreixen una man
cada, així, l'any 82 per a tots els conceotes hi havia 
190J61,000, en el 83, 187,000, en el 84, 181,000, i en el 
85, 151.000, contra unes nceessitats creixents, r, en el 
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Pressupost de la Comunitats, voste no h3. vist baixar, 
en absolut, aquestes xifres, sinó que les ha vist, fins 
i tot, augmentar, amb gran sacrifici i sabent que tot 
l'esfor~ que facem, sera poco 

No em cligui que no s'ha fd sancions a consum, el 
conviel a ver.ir els matins, a les vuit i mitja, al meu 
despatx, a firmar les sancions, s'entretendra una bona 
estona cada matí. L'úni.: és que aquestes sancions, amb 
la meitat deIs casos i amb la Legislació vigent actual, 
estan donant lloc a un munt de recursos, peró també 
mirin vostes les (IUantitats que es cobren per taxes i 
per multes ~ totes les Conselleries, i en concret, a la 
de consumo 1 sabra si efectivament hi ha una acclO o 
no. Una acció a partir del moment, com ara, en que 
teninli inspectors per fer-ho, que estaven per coblir, 
vos tes saben perfectament que les illes menors no en 
tenien cap, ; s'han cobert, i que Palma no en tenia a 
bastamcnt ,i s'han cobert, i que cada dia s'esta creant 
una conscielicia majar. El que passa és que n'l1i ha 
que voldrien que tot estas fet. 

1 tampoc no ens digui que no hem fet ajudes als 
sindicats, ni cursos amb les cooperatives, no n'hem fel 
molts, peró n'hem fets. 1 que no s'han subvencionat? 
Ells han triat la fórmula ele l'ajuda per realilzació de 
cursos, que cm pareix molt bé. 

Política eI'Ordenació del Territori, aixo és impossi
ble qlJe hi entrem. Si voste ens diu que continua m fent 
la balearització de l'any 60 i de l'any 70, jo hi pos punt 
final, í ho discutirem un altre día, amb molt més temps 
i amb molta més capacitat d'arribar a possibles so
lucions. 

1 amb la política economica, em cregui que no 
feim cap idealisme ideológic, que hi ha unes línies 
d'actuació, que vos!e les sap, que duen i desemboquen, 
i ho veura el dia que li presentem aquí el Pla de Des
envolupamer.t Regional que, per cert, s'esta discutint 
amb les forces sindicals i amb les patronals, una passa 
previa, lógica i que s'ha dut a terme a lots els \loes 
aquí on s'ha realitzat, previa a dur-la aquÍ, per poder 
aportar simplement, quan vengui aquí el Pla, la vo
luntat, no només Ilostra sinó també l'actuació, la in ten
ció, la voluntat de tots els sectors. 

Pero ha fet una referencia que a mi, particular
ment, no m'ha agradat. No intentam enganar la page
sia, estam intentant fer el possible per a la pagesia, i 
endemés, concretament, és molt mala d'errganar la pa
gesia. Són molt més vius que tots nosaltres, no deba
des tota l'acció rcalitzada en aquestes illes té una rel 
a la pagesia ,a la seva capacitat de creació, a la seva 
capacitat de promoció, a la seva capacitat de fer exac
tament allo que li convé a cada moment i sabent triar 
molt bé el gra de la palla. 1 ja poden inventar políti
ques economiques els responsables polít¡cs, que la pa
gesia d'aque~,tes illes, de totes, és ben capa<; de saber 
el que Ji convé i en el moment oportú en que li COI1-

vé . I, si no , voste comenci a comprovar quan Ji ha 
convengut, com sí hi comen<,:a a haver elesenvolupaments 
cara al Mercat Comú, com sí hi comen¡;:a a haver po
tenciacions a les cooperatives agraries, com sí hi co
men<,:a a haver proiectes pe!" a comercialització en cornú 
deIs seu s productes. Quan han tengut segur, ja ben 
segur que els destins d'aquestes illes van per un camí 
i que no se'ls escapara mai rnés el seu mercat, que el 
tenen garantit, perque si no tenim cura de garantir-los 
aquests 5 milions de boques que vénen tots els anys, 
no hi haura per meniar ni ells ni nosaltres. 

Coratge, no e:> preocupi que en tenim molt, tenim 

tot el coratge que ha fet falta per acceptar un per
centatge a la participació del Pressupost de l'Estat, deIs 
imposts cedits, com a provisionals, i a voste li consta 
que va ser un acord de tots els grups, i que es va fer 
davant el dilema de dir o acceptam l'expeliencia, que 
de tots s'ha d'aprendre i de veure sopegar el que ens 
va davanl, també, de no acceptar el percentatge i anam 
al capítol -perdó si m'equivoc- 32 de l'Estat i ens 
donen els noblers 'luan vulguin, com vulguin, en la for
ma que vulguin i anar-los a plorar de Mir..isteri en Mi
nisteri, o, com varem fer, acceptant la Comissió Mix
ta aquest percent2.tge i deixant ben clar que era en 
concepte, ún:cament i eXcll!sivarnent de provisional, i 
esperam que el 86 en:.; practiquin ja aquest magnífic 
nou sistema de finan<;:aciá que ens han proposat, que 
ens han de proposar, que diuen que ja tenen enllestit, 
des del Ministeri d'Administració Territorial. 

Moltes gracies, i li garantesc que la próxima ve
gada tornaré canviar les idees, per veure si qualque 
vegada l'encert. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. President 
Sr. Serra Busquets, té voste la paraula. 
Disposa eI'un 1emps de deu minuts. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Gracies. Molt Honorable Sr. Presid ent de la Co

munitat Autonorna, P..O vengui mai amb idees fixes al 
Parlament, ni tampoc amb discursos massa escrits que. 
de fet, creim que el Parlament és per debatre i, per 
tant, estam satísfets que hi hagi hagut, d'alguna ma
nera, canvis, canvis dins, sernpre, d'una ideología que 
és profundament nacionalista i profundament esquer
rana, com és la nostra. 

Ara bé, li volc!ria ser molt clar, li voldria fer una 
reflexió molt clara. La primera és que ens hem de dei
xar d'histories, i rerdoni l'expressió. Quan aquest Di
putat ha dít la historia, no ens hem rererit a tot el 
que voste hn dit, aixó és una cosa que ja fa anys que 
discutim i que ja hi ha Ilibres escrits i hi feim feina 
professional alguns en el terreny de la cultura, i ja 
és un tema, aquest de Nova Planta, etc., que l'hem deÍ
xat de banda fa estona. Nosaltres quan parlam del pro
cés historic, volem dir el Consell General Interinsular, 
els ConseIls Insulars, l'Estatut del qual disposam, el 
procés de transferencies i els problemes de finan~ació 
o com preveuen vostes dur les línies globals, els pro
jectes globals i, per exemple, un tema que ha sortit 
avui i que no s'ha concretat gens, és el tema deIs con
venís entre Adminístració Autonómica i Administració 
Central. Per tant, ens ceixarem d'histories, si li pareix 
bé, j anirem directament al concret, que és aixó. 

Quan vo~,te ens diu que no s'han presentat altema
tives en aquest Parlament, jo aquí sí que li he de fer 
una crítica durí~sima. Voste es veu que no llegeix 
massa el Diari de Sessions d'aquest Parlament, jo cree 
que durant elos anys í mig, en aquest Díali de Ses
sions, hi ha hagut moltes propostes de l'Oposició, mol
tes d'elles d'Esquerra Nacionalista-PSM, i són propos
tes constructives i, de fet, í d'aíxó estam satisfets, en 
algunes coses, algunes de les realítzacions que voste, 
ahír, ens va enumerar certament, certament, algunes, 
petitetes, poquetes, pero algunes eren propostes nos
tres. Peró el que sí és evident és que aquí hi ha ha
gut altematives, í és demagogic í fals dír que en aquest 
Parlament l'Oposició, almanco pel que fa a aquest 
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Grup Parlamentari, i creim que els altres també, a ve
gacies, hi han cooperat, cadascú aportant el que podia 
i el que sabia, hem presentat altematives. 

El que no m'ha contestat, Sr. President, és la qües
tió del descrectit d'aquesta Autonomia, és la qüestió de 
la dignificac:ó d'aquesta Autonomia. Ens preocupa moll 
que els ciutadans defensin el sistema autonómic per 
damunt de tot, igual que han de defensar el sistema 
democratic, i nosaitres creim que no s'esta aconseguint. 
1 el descrecrit, no és només damunt el Govem, és da
munt tot el sistema autonomic, i aixó sí Ciue ens preo
cupa profundament. 1 quan parlam d'estar desarmats 
cap al futur, és precisament perque amb visions opti
mistes, maniquees, de vegades un poc falsejades per 
alló de quedar bé, ens estam trobant, en definitiva, que 
no sabem quin projecte de futur es té. 

1 li voldria aelvertir, Sr. President, i voste ha sap, 
que nosaltres hem dut a aquest Parlament moltes ini
ciatives, prorosant la vi;;. consensual, i sobretot ho hem 
fet a nivel! Jllstitucional, no per falta d'hores de feina, 
que en feim molta, sinó precisall1ent perqué creim que 
és una manera cle tirar enclavant un Govern que és 
minoritari i, al mateix temps, per tirar endavant una 
via consensual que pugui fer que aquesta autonomia 
funcioni el millar possible. Voste ha intentat daval!ar 
el contingut de gran part ele la intervenció el'Esquerra 
Nacionalista-PSM i, evidentment, crec que ha fet bé, 
perque li convenia. Pero no ens davalli el tema de la 
política ele personal. Davant Magistratura hi ha un do
cument, del qual disposam aquí, i si voste el vol veu
re li podem deixar, i les expressions Ulilitzades per 
aquest Diputat són del document que s'ha presentat a 
Magistratura de TreDall. 1 per a aquest Grup Parla
mentari és molt greu, molt greu que aixo hagi succe'it, 
i la culpa no l'hem de donar a les centrals sindicals, 
sinó que creim que l'hem de donar que en aquest sen
tit, vostes han volgut fer dues coses profundament an
ti-populars, ünti-populars, ens referim a nivel! d'em
pleats, personal laboral i funcionariat. Primer, no ad
metre un únic comite representatiu del personal a tota 
la Comunitat Autonoma, i segon, voler beneficiar a 
una central sindical. 1 aixo són dues coses que vostes 
no podien fer. SÍ, Sr. President, han volgut beneficiar 
USO amb l'actitud mantenguda. 

Per altra banda, ens hem de trobar 3mb la qües
tió que no h2. contestat voste, a la macrocefalia de fun
cionaris i edificis a Ciutat. Certament, les illes menors 
valen més, peró és que volen més per estricta justícia 
i el que volem dir és que no es podra ef!viar un fu n
cionari contractat aquí o que ha fet oposicions aquÍ 
a una illa menor amb facilitat, i aixó ho sabem tots. 
1 vostes han contractat molt aquí i molt poc a les al
tres illes, o gens. 

Al tema de l'atur hi vull tornar, perque atur, droga, 
acció social són temes cabdals de la nostra i.deologia i 
deIs problemes de la nostra societat. Nosaltres creim 
que sí, Clue han fet cose tes, certament, H l'atur no, a 
la drogadicció i a l'acció social. Peró, per favor, la dro
gadicció és un tema que tots el sabem, hi. havia unes 
iniciatives cnmenc;ades entom a un equip que feía fei
na a l'Hospital General, i vos tes s'han encaparrotat, i 
perdonin l'expressió, a deixar de banda aquest equip 
i no a seguir una línia de tot el que ja es feina, sinó 
a crear coses difercnts , noves, que potser que funcio
nin. jo desítjaria que fnncionassin, pero crec amb sin
ceritat, que es podria haver actuat amb molta més efi
cacia, amb molta més rapidesa i, evidentment, amb un 

caracter de coordinació més efica<;. El tf;;Ina de l'atm 
no el m'ha contestat gens ni mica, i a mi sí que em 
preocupa que, senzillament, tirin la bolla cap als 800.0ÜÚ 
llocs de treball promesos pel Govern Central i que no 
intentem, aquÍ, generar alguna política concreta per 
veure sobretot si aquesi: atur juvenil seria possible atu
rar-lo. 

Funcionament aclministratiu, tampoc no m'ho ha 
volgut conte5tar. 1 jo sí que li vull dir, vos tes funcio
nen, aquesta administració, hi ha llétgut canvis, ha mi
llorat un poc, elarrerament, pero en segons quins as
pectes vostes funcionen pitjor que el sector privat. 1 
el Sr. AlbertÍ els ho ha retret, pagaments que es feien 
en tres mesos, ara es tan en set mesas, i aixo ha sa
bem tots. 1 hi ha gent que esta un any o un any i 
mig, que feia una carta, i no té cap aclariment res
pecte als pagaments, cobraments, etc. 

Jo vull acabar amb un tema que sí que també li 
vull retreure molt. El tema de la pagesia. Sr. President, 
hem de ser sincers, voste m'ha parlat de la pagesia, 
que vos tes no els volen en ganar, que els pagesos són 
molt vius, aixo ja ho sabem tots, a través cl'iniciatives 
particulars deIs pagcsos s'esta moclernitzant algun sec
tor de l'a~ricultura cara al Mercat Comú, pero són ini
ciatives p3rticulars. 1 jo li volelria fer tres preguntes. 
Primera, per que va elimitir el Director General d'Agri
cultura? No va ser, precisament, per una política de 
subvencions determina da, que nOll1és es beneficiaven 
segons quins pagesos? Segona. Segona qüestió que li 
vull ter. La pagesia esta totalment intormC'.da, així com 
toca? Hi ha els canals d'infornnció per ~:rribar a tot 
el sector pagés? Nosaltres creim que no . 

1, per acabar, el tema de la balearització que voste 
m'ha tret. Certam.ent, certament no estam en els anys 
60·70, perque si no, no qUedaria cap espai natural en 
aquestes iIles, amb els dos anys i mig, ja s'hauria co
bert tot, pero el que sí és eviclent és que jo demanaria, 
prüner, que l'estudi de l'INESE sigui vinculant per al 
Govern ja que el Govem l'ha encarregat i l'ha fet fer, 
i, segon, que repassem les actes de la Comissió Provin
cial d'Urbanisme, on els representants el'aquest Govern 
i de Coalició Popular continuament, com s'ha dit mol
tes vegades, a la Comissió Provincial d'Urbanisme do
nen !lum verda a destrosses molt considerables . 

Per acabar, é::: evi¿ent, l'economia, els doblers que 
puguin venir de Madrid són molt importants, peró tam
bé és molt important saber amb que els gastam. 1 enS 
creguin, hi ha temps de rectificacions, nosaltres creim 
que mai no és ta,d si hi 11a voluntat i si hi ha deci
sió. Nosaltres continuarem treba!lant, arR, per favor, 
siguem més receptius al Parlament i tenguin més con· 
vicció d'autogovern. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes ~racies , S r. Diputa 1. 
Sr. P resident. 

EL SR. CAÑELLAS FONS: 
Sr. Serra, al final he acabat duent el rolígraf. Esta 

ben clar que a totes les iniciatives que vostes 11an ofe
rit, que efectivament n'hi ha hagueles, al lla rg d'aquests 
dos anys i mig, hem estat sempre disposats a assumir
les. Recordi el discurs del dia, o la intervenció del dja 
de la Qüestió de ConfianC(a, on jo simplement Ji vaig 
fer, jo mateix, l'enumeració d'una serie d'actuacions 
que vos tes el Dia de la Investidura van notar a faltar 
dins la relació de les nostres ofertes de programes 
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d'actuació, que fa un any ja havien estat. parcialment, 
totalment o absolutament o, almanco, iniciats. Per tant, 
quan jo m'he volgut referir que vos tes no duien unes 
aIternatives ni unes iniciatives, em referia, no al llarg 
deIs dos anys i mig, sinó al llarg de la seva interven
ció, aquí on havia fet simplement i exclusivament una 
crítica exagerada, sense aportar una alternativa, que és 
l'important. 

J o no dubt que els Consells Insulars volen més co
ses, no dubt que tenen, hi tenen dret i, endemés, no són 
només els Consells Insulars que ho volen, és que forma 
part integrant de la nostra política i l'hauríem posada 
ja en marxa si hi hagués més voluntat receptiva per 
part deIs Consells Insulars d'anar assumint una serie 
d'actuacions. pero no oblidin que hi ha també la vo
luntat d'aquesta Cambra que el procés es dugui en la 
mesura del possible, a través de l'actuació legal, per
que no hi hagi desviacions a través d'aquesta actuació 
que necessita previament l'aprovació de la Llei deis 
Consells Insulars. 

J o no tir la bolla als 800,000 110es de feina, no l'he 
tirada, cada,cú que tengui la seva responsabilitat, jo 
simplement m'he limitat a dir que li he posat, com a 
mostra de la nostra acció contra l'atur, el que ara sem
bla ser el d8rrer descobriment de la política nacional. 
Que és que totes les altres actuacions són inútil s i que 
l'única manera de crear 110cs de feina és incentivar 
l'activitat economica i les institucions particulars i les 
activitats economiques particulars, perqu~ siguin elles 
les que creln ocupació, o si no, no els crea ningú, 

I és ver, i aquí sí que li don la raó, que hi ha ac· 
cions administratives qve s'estan dificultant, i que la 
deIs pagaments és efectivament una, pero també han 
de ser conscients de la diferent actuació que hi ha des 
d'abans deIs dos anys i mig --em perdont- i d'ara, 
Molts deIs pagaments que feia l'Administració Perife
rica de l'Estat no tenien absolutament cap control, i 
no estic dient amb aixo que hi hagués res mal fet, sinó 
simplement que la medll1ica del mateix Estat Central 
ja havia passat per damunt moltes actuacions burocra
tiques i saltava aquestes actuacions i tenien una actua· 
ció directa i un pagament directe des de les Delega
cions Provincials, amb la legislació avui a la ma de les 
Comunitats Autonomes és necessaria la intervenció ab
soluta, el pas per la intervenció de la Comunitat Auto
noma. I no hi ha interventors a bastament, afortuna
dament ara s'han pogut aconseguir refon:;os, i amb el 
mateix personal que feia abans deIs dos anys i mig, 
2.000 pagaments anuals, en aquests moments se n'es
tan fent 12.000, i aixo representa un cert retard sobre
tot si les coses es volen intervenir amb consciencia i 
els expedients es volen revisar tot el necessario De too 
tes formes, 'conscients com érem d'aquesta necessitat 
d'agilitzar, perque s'esta perjudicant la societat matei
xa, la creació parcial i escalonada de les UGES a les 
Conselleries que més moviment tenen, precisament de 
pagaments, com pugui ser Cultura, Obres Públiques, la 
de Presidencia, que ja també esta creada, la de Sani
tat, que s'esta comen<;:ant a muntar, i la d'lndústria, 
estan agilitzant aquestes actuacions, perque no falti el 
tramit de la intervenció, pero es produesqui amb tot 
el temps que faci falta i sigui necessari, i amb unes 
persones re3ponsables del pagament que fan. 

I jo sé que la seva preocupació per les accions so
cials és molt gran i és molt important, pero sapiga 
que no hem deixLit de banda les coHaboracions, amb 
aques'es altres que també treballen dins la drogadicció, 

i, efectivament, voste sap que hi ha contactes amb el 
Consell Insular i amb l'equip del Sr. Amador Calafat 
per realitzar tota una selle d'accions conjuntes, no so
lament amb el Consell Insular, sinó també amb l'Ajun
tament de Palma. 

Prenc nota de totes aquestes aportacions, que en 
la seva actuació sempre fan, perque l'important és que 
cada dia millorem l'actuació, vengui de qui vengui la 
iniciativa, partesqui de qui partesqui el camí, la pri
mera pedra, l'important és arribar al final. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr, President. 
Pel Grup Popular, té la paraula el Sr. Cosme Vi

dal i Juan. 
Disposa, Sr. Diputat, d'un temps de trenta minuts . 

EL SR. VIDAL JUAN: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats, Com és 16gic, 

el Grup Popular ha de donar suport, i l'ha de donar 
amb entusiasme, a la descripció que sobre l'Estat de 
l'Autonomia va fer ahir, i a les puntualitzacions d'avui 
del President del Govern BaleaL 

Pero la raó d'aquest suport no s'ha c.'anar a cer
car, com deuen tal vegada haver fet alguns maliciosos, 
a les afinitats obvies que lliga el Grup Parlamentari 
Popular amb el Govern, sinó a altres raons, també ob
vies, que ens pareixen diafanes després d'una serena i 
desapassionada contemplació de la nostra realitat au
tonomica. 

D'entrada, el Grup Popular dóna suport a l'expo
sició del President del Govern, perque l'Estat de l'Au
tonomia, de la nostra Comunitat Autonoma, que es va 
descriure, té una virtut, per desgracia infreqüent a la 
vida política espanyola: la coherencia. Quan tantes co
ses fonamentals es rectifiquen, quan tantes promeses 
no es compleixen, quan tants de programes absurds es
tan al llimb de les bones intencions, alegra o ha d'ale
grar que a la nostra Comunitat Autonoma hi hagi algú 
que ha estat fidel a allo que proclama a la Investidu
ra i a a110 que prometia en el seu programa. Aqueixa 
coherencia que ha demostrat el Govern a l'hora d'acon
duir tot el procés autonomic és, en primer lloc, una 
mostra de ~-especte cap als ciutadans i cap a aquesta 
Cambra, i si a la Investidura, unes persones i un pro
grama varen mereixer la confian<;a d'aquesta Cambra, 
confian<;a ratificada a la corresponent Qüestió, plante
jada ara fa un any, més motiu hi ha ara per atorgar
la a una política i a una trajectoria que vénen avala
des pels fet~ i per les realitats concrete:>. 

Pero el nostre suport no és només fruit d'aquesta 
voluntat de ... la coherencia política i l'honestitat deIs 
que són fidels a aIlo que prometen, sinó que hi ha 
qualque cosa més que ens obliga a donar- suport res
ponsablement a aBo que ha exposat aquí el President 
del Govern. Cap mallorquí, cap menorquí, cap eivissenc 
o cap formenterer, de bona fe, es pot sotstreure a la 
satisfactoria realitat d'unes Balears, que només amb el 
temps que duim el'Autonomia, temps que s'hauria de 
redimensionar, en funció del procés seqüencial de les 
competencie.s, ha canviat essencialment i profundament. 
1 aixo no vol dir que no s'hagués fet res abans, en es
pecial a la pre-au10nomia, com molt bé ha assenyalat 
el President, més bé i planament vol dir que s'ha pros
perat, que s'ha canviat. 1 no em referesc a aquests can
vis lamentahles que ara s'usen, i que consisteixen a 
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passar d'una economia prospera a una economia depri
mida, sinó al canvi auü:ntic, que consisteix, per una 
banda a adequar, partint quasi de zero, un sistema d'au
togovern a la realitat social, i, per una altra, a harmo
nitzar tot aquest complex trEtllsit a l'estat de les Auto
nomies, amb una eficacia que es tradueix en fets, no 
en projectes, en realitals, no en promeses. 

L'actual Comunitat Autónoma de Balears, Sres. i 
Srs. Diputats, no és, com ens va demostrar ahir el Pre
sident del Govern, la mateixa regió d'abans, no és ni 
qualificativament ni quantitativament amb eficacia i 
prudencia, el Govcrn Autonomic ha pilotat la difícil 
travessia que va d'una regió periferica i políticament 
sucursalista a una Comunitat Autonoma que cxerceix 
plenament ks facultats d'autogovern que té. És facil 
referir-se a aquest procés, quan es veu ja passat, pero 
si recordam d'on partíem, tenint en compte la descoor
dinació de les adminislracions periferiques ele l'Estat, 
la manca de reconeixel1lent de l'illa, COOl a entitat po
lítica administrativa, i l'escassa atenció q1..1e mereixíem, 
quant a invcrsions relatives a infraestructures i serveis, 
tol el que hcm aconseguit se'ns presenta amb tata l'au
tentica dimcnsió i amb tot el valor. 1 tot aixo s'ha fet 
sense renou, silencios3rncnt, tal vegada, massa silencio
sament, perque llavors, quan s'ha d'exposar d'una ve
gada, tot el que 5'ha realitzat, hi ha el perill que et 
diguin que ets un triomfalista. El ciutada no s'ha ado
nat de la dificultal: de tot el procés transferidor i crea
dor d'una nova Administració, i aquest és el millor 
elogi que es pot f'el' a l'acció del. nostre Govern. Pero 
daLTera aquesta facilitat aparent hi ha hagut dures ne~ 
gociacions, es tires i amolles difícils, assignacions dís
cutides, competencies retallades, per part d'alguns sec
torso I. tanmateix, tant el procés de transferencies com 
la creació d'una nova administració es feien compati
bles, o s'han fet amb programes de Govern, amb Beis 
desenvolupadores de l'Estatut, amb normatives ordena
dores de sectors basics de la nostra vida economico
social, amb realitzacions concretes, que són aquí com 
a testimonis indiscutibles de tota una política. Si mi
ram cap enrera, sense la ira de l'enemistat política i 
amb l'honestitat deIs ulls nets de prejudicis, tots ens 
hauríem de felicitar pel ca mí que hem l'et i per les 
cotes que hem aconseguit. 

Pero, encara hi ha més raons que justifiquen i ex
pliquen el nostre suport a l'estat autonomic descrit pe] 
nostre President. 1 és, senvores i senyors, que ens tro
bam davant l'únic progran1a solvent de Govem que co
neixem en aquesta Cambra, i qua n em referesc a l'únic 
programa de Govern conegut, vuU dir exactament i li
teralment aixo. És facil dissenyar utopies que no es 
poden aconseguir, és facil exigir sempre aquest plus
ultra que converteix sistematicament allo que és bo j .. 

possible en enemic d'allo que és millor i inabastable. 
És facil l'er política al compte, amb les úniques armes 
de la reticencía, del dubte metódic elevat a la catego
ría de praxi política, és bcil exercir la crítica sense 
oferir alternatives solvents cIares, perque aquí, s'ha dit 
abans, pero no hi ha hagut més que esporadiques sug
gerencies, avui, afortunadament, hem assistit, per part 
del Grup Regionalista, tant de bo, a apuntar alguna 
cosa en aquest sentit constructiu. 

Sense explicar l'ordre de prioritats distint del que 
es critica, sense cír que s'hauria fet amb els recursos 
limitats que es tenen, sense advertir que s'hauria su
primit, o que s'haul'ia d'haver suprimit i que s'hauria 
d'haver afegit, tot aixo és molt fkil, pero també molt 

perillós i molt irresponsable_ La creació de falses ex
pectatives, la fixació d'objectius inabastables, la crítica 
globalitzada tan més mal a la nostra incipient autono
mia que no la pitjol' gestió de qualsevol Govern pos
sible. Perque convé tenir present a l'hora de jutjar la 
intervenció que va tenil' ahir el nostre President que 
aquest deba~ s'ha convocat per coneixer l'estat actual 
de la nostra Comunitat Autónoma, i l'exposició, ja en 
poden dir, de coses, els que s'entesten a donar-li un 
altre enfocament, que va fer el Molt Honorable Presi
dent ahir i, sobretot, la situació actual de la nostra Co
munitat evidencien una gestió satisfactoria amb realit
zacions i amb actuacions suficients com per mereixer 
l'aprovat, si més no, des d'una óptica objectiva i des
passionada. 

Comprenem, i deim que són molt legítims, els es
for¡;os que s'han fet per part deIs Grups de l'Oposició 
dins d'unes intervencions cons tructives, que, aixo ho 
vull recalcar, avuí , aquí, i per aixo cls he de fe
licitar, pcr desvirtuar, naturalmcnt, l'inqüestionable ba
lan¡; positiu que \'a oferir el maxilTI responsable del 
Govern. No s'esglai: ningú, perque només a títol d'anec
elota he de dir, he de passar per algunes coses que 
aquí s'han dit, perque fins i tot a Turisme, una gestió 
aplaudida, gairebé per tothom, qualcú se n'ha anat, no 
precisament pels pics d'Obeda, sinó per les costes de 
Balí, fins i tot. 

Tampoc no ha faltat qui ha dit que el ciutada «de 
a pie» no h~ millorat, i amb aixo, com amb tantes al
tres coses, estam completament d'acord amb qui ho ha 
dit, pero, empero, convendra tamhé ell amb nosaltres 
que cada día hi ha menys peatons. 

Sense cap dubte, com a última cosa anecdótica, 
crec que s'ha dit ja que només s'havia fet en pla, di
guem, de broma, un3 aHusió a l'imperi nord-america, 
esper, que, naturalment, l'aHusió que s'ha fet, endemés 
de a les Balears, a les Pitiüses, no hagi estat en broma, 
pero sí em pareix una cosa de broma que s'hagi vol
gut atribuir, quasi en exclusiva, la problematica de 
l'atur juvenil a la nostra Comunitat. 

Dit aixo. tenim sort que el nihilisme sigui una fi
losofia que no té exit a la política i, sortadament, tam
poc no s'ha practicat avui aquí, aixó s'ha de dil', per
que s'han reconegut algunes realitats i realitzacions. 1 
després d'aixo diré poca cosa més, Sres. i Srs. Dipu
tats, el Grup Popular creu sincerament que les Balears 
han donat una lli¡;ó de com s'instaura un regim auto
nomic partint qua si de no-res, amb el suport escas 
atorgat pel Govern Central, per qualificar de qualque 
manera el tracte discriminatori que hem rebut fins ara 
del Govern de Madrid, i, per favor, ja cm eliran si no 
constitueix un greuge comparatiu flagrant el fet denun
ciat clarament ahir pe] President: les quatre vegades 
més de pessetes que per ciutada rep anualment algu
na Comunitat enfront de les que es concecl e ixen, elu
rant el mateix període, per cada ciutada a la nostra 
Comunitat Balear, encara que aquí tenguem menys 
competencies dotad es que no les que ha r ebut l'altra, 
com ha explicat molt bé el nostre President. 

l, malgrat tot, amb el temps que duim el'Autono
mía. podem contemplar sense triomPalismes, p ero amb 
satisfacció, el camÍ que s'ha recorregut. I. a la vista 
el'allo que s'ha fet j s'ha aconse¡ruit, hem de repetir el 
mateix s í i donar el mateix suport a un proQl'ama i a 
un Govern que han estat els princina1s artífcxs d'allo 
que ara i aquÍ és la nostra Autonomía. 

Moltes gracies, Sr. President, Sres. i Srs. Diputats . 
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EL SR. PR.ESIDENT: 
Moltes gracies,. Sr. Diputat. 
Se suspen aquesta Sessió. Record als Grups Par

lamentaris que fins dema a les 13 bores podran for
mular propostes, que seran objecte de debat dema ho
rabaixa a les 18 hores. 

Bones tardes. 

EL SR. PRESIDENT: 
Comen~a la Sessió. 
Pos en coneixement deIs Srs. Diputats que hi ba 

les normes per les quals es desenvolupara el debat 
d'aquesta tarda, i que consistid en una intervenció del 
Grup Proposant de cadascuna de les Propostes de Re
solució, amb lilla durada de vint minuts, els Grups Par
lamentaris [odran fixar les seves respectives posicions 
durant cinc minuts, i el Grup Proposant concloura el 
debat duran' deu minuts. Cal entendre que sempre que 
qualsevol membre del Govern demani la paraula a 
aquesta Pre . .;idencia, li sera concedida, quedant oberta 
qüestió incidental amb el darrer que hagi parlat, amb 
aquell que hagi encetal el tema. A continuació que 
s'hagin defensat les Propostes de Resolució d'un Grup 
Polític, se'n procedira a la votació, donanl compte deIs 
resultats d'aquesta votació. 

De mane~a que, recordat a la Cambra com es de
senvolupara aquest debat, l'iniciam tenint la interven
ció, per ordre de prelació, sí. senyor Portaveu del Grup 
Socialista 

EL SR. TRIA Y LLOPIS: 
Sí, una qüestió d'ordre, Sr. Presiderrt. He cregut 

entendre que ha dit que acabat el debat de les Propo
sicions d'un Grup, se sotmetran a votació, voldria re
cordar que l'acord de la Junta de Portaveus havia es
tat que, acabats tots els debats de tots els Grups, se 
sotmetrien a votació les Propostes de Resolució. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, les votacions globals, al final de rotes les Pro

postes. 
Per ordre de prelació de les actuacions, comen¡;:a 

sí, sí, és així, és així. 
(Pausa). 
Per ordrc de dala i hora de presentació, les prime

res són les del Grup Parlamentari Esquerra Naciona
lista-PSM i, per tanto té la paraula el Diputat Sr. . .. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sr. President, es podrien llegir les nos tres propos-

tes? 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí. 
Sra. Secretaria, vol procedir a la lectura de les Pro

postes del GrufJ Parlamentari Esquerra Nacionalis
ta-PSM? 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
«El Parl2,mellt de les Illes Balears aCOl-da: 
1.~Ql1e es COllstitueixi una Ponencia amb partici

pació de tots els Grups Parlamentaris, que elaborara, 
en el termini de tres mesos, una Proposició conjunta 
de la Llei del Jurat de Greuges de les Illes Balears. 

2 .~Que el Govern cJabori i presenti al Parlament, 
en el terrnini de sis mesos, el Pla d'Infraestructura que, 
tant a nivell de patrimoni com de personal, s'ha de 

dur endavant a les illes de Menorca, Eivissa i Formen
tera, per tal d'aplicar-hi adientment el quepreveu l'Es
tatut en materia de Consells Insulars, tendent a corre
gir la macrocefalia administrativa de Palma i a la po
tenciació del f'et autonómic a les illes menors, a través 
deIs respectius Consells Insulars. 

3.~Manüestar el seu desacord amb les irregulari
tats comprovades en materia de la política de contrac
tació de personal que ha dut a tenne el Govern i par
ticulannent amb el fet de no haver permes la realit
zació d'eleccions sindicals, a través del sistema de Co
mité Únic i representatiu de tots els treb"lladors de la 
Comunitat Autónoma. 

4.~Que el Govern elabori i presenti al Parlament, 
en el termirü de SlS mesos. un Pla de Creació d'Indús
tries de transformació de productes derivats de l'Agri
cultura, Ramaderia i Pesca a les IIles Balears. 

5.~Que el Govern elabori i presenti 81 Parlament, 
en el termini de sis mesos, un programa de divulgació 
deIs productes de qualitat de les IIles Balears, destina! 
tant a incentivar-ne el consum entre els ciutadans o 
residents a les IIles, com a fomentar alhora la produc
ció i la miIlora qualitativa deIs productes insulars». 

6.~Aquesta és una proposta transaccionada, que 
diu: 

«A) Entre la Proposta de Resolució 6, del Gmp 
Esquerra Nvcionalista-PSM, i la 7, del G,up Parlamen
tari Socialista, es proposa el text següen1: 

El Parlament de les IIles Balears insta el Govern 
de la. Comunitat Autonoma que, d'acord amb les Cen
trals Sindicals i Organitzacions Patronals en coordina
ció amb l'Aclministració Central i en cooperació dels 
Consells Insulars i Ajuntaments, elabori un pla de fo
ment i ocupació juvenil que sera remes al Parlament, 
en el termini de tres mesos. 

7 .~Que el Govern estableixi, com a programa de 
protecció mÍnim, per als espais natural s de les Illes 
Balears, el cataleg elaborat per l'INESE, i que serveixi 
de guia per a les futures actuacions de I'Executiu 
quant a prolecció d'Area d'Interes Especial. 

8.~Que el Govern elabori i presenti al Parlament, 
en el termini de sis mesos, un Pla d'Ordenació Viaria 
de les IIles Balears, on es detallin les previsions de 
futur per al transport terrestre a les IIles. 

9.~Que el Govern presenti al Parlament, en el ter
mini de sis mesos, un estudi detallat sobre el sistema 
de finan~amé.nt de la Comunitat Autónoma de les Illes 
Balears i possibles alternatives, aixo amt la finalitat 
d'arribar a una visió objectiva sobre si l'Autonomia de 
les Illes Balears és objecte de tractaments discrimina
toris a nivell de fin2.l1'l;:ament, i per tal que es puguin 
emprendre, si calgués, les pertinents actuacions. 

10.~Reprovar el Conseller d'Educació i Cultura 
pel seu nul impuls quant a normalització lingüística 
dins l'Administració de la Comunitat Autónoma, on la 
presencia de la llengua catalana apareix com un fet 
marginal, en contra ele les disposicions de l'Estatut. 

l1.~Reprovar el Conseller d'Obres Públiques i Ur
banisme per haver impulsat una política pennissiva, 
que ha elut com él conseqüencia la destrucció o degra
dació d'espais naturals, contemplats als estudis de 
l'INESE i ele l'ICONA. 

EL SR. PRESIDENT: 
Pel Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista-PSM, 

té la paraula el Diputat Sr. Sebastia Sena i Busquets. 
Disposa Sr. Diputat, d'un temps ele vint minuts. 



1596 DIARI DE SESSIONS / Núm. 51 1 lO. 11 i 12 de desembre del 1985 

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

el Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista-PSM va in
tentar fer una profunda analisi de la realitat econb
mica, social, cultural i institucional d'aquestes illes, i 
avui és l'hora de canviar aquesta anhlisi que, en part 
era una analisi ideológica, i en par.t era una analisi 
fruit d'llil2. feina constant a aquest Parlament i a totes 
les institucions en que esta representat el PSM, agru
pament d'esquerres, Esquerra Nacionalista, en defini
tiva, i avui ja hero d'entrar directament, a partir del 
nostre profund sentit autonomist.a i d'esquerres, a unes 
propostes molt concretes, que han d'incidir sobre els 
temes capitals del nostre país, segons els problemes 
que nosaltres, ahir, varem detectar. 1 volem insistir que 
la nostra proposta és, fonamentalment, intentar que 
l'Autonomía rccobri la iHusió en els pobles de Menorca, 
Eivissa, Formentera i Mallorca, que l'Autonomia agafi 
un prestigi i que aquest any i mig que falta de legis
latura el'aquesta primera Autonomia es vegi reelre¡;at 
en una serie d'aspectes, actuacions de l'Executiu i que, 
cara al 87 i al futur, en general, puguem consolidar 
definitivament un autogovern de cada vegada més so
lid i més prestigiat i més a favor de les classes popu
lars d'aquestes illes. 

Per aixo, una veg2.da més, Esquern: Nacionalis
ta-PSM, ha d'intentar recordar que basicament les nos
tres propostes són de temes que incideixen a la reali
tat quotidiana per un 'present millor i per un futur 
que desitjam immillorable per a aquesta terra. 

Per aixo insistirem en les quatre preocupacions 
cabdals per <L la gent d'Esquerra Nacionalista en aques
tes illes. Primer, la problematica social i economica, 
segon, la problematica de) recobrament de la nostra 
cultura i del manteniment de la nostra llengua, essen
cials per a la nostra nacionalitat, i també la defensa, 
pam a pam, del nostre territorio I, per acabar, hem de 
parlar de la necessaria consolidació de les Institucions 
i el respecte degut, de tota la problació a aquestes ins
titucions. 

Per tant , en primer lloc, hem d'analitzar les nos
tres propostes, concrete.;, respecte de la política social 
i económica. I les hem de tractar amb tot tipus de de
tall. En primer lloc, proposam que, amb tota daredat, 
tenguem un Pla de crea ció d'indústries de transforma
ció deIs productes derivats de 1 'Agricultura, Ramaderia 
i Pesca a les IlIes Balears. Aquests tres són uns sec
tors de la nostra activitat económica i social, per a nos
altres, basics, sectors complementaris de I'activitat tu
rística i sectors que, per ells mateixos, poden generar 
una important activitat i que poden fer que un tema 
basic, corn és l'atur, que un tema basic com és l'Agri
cultura i Rélmaderia, amb moltes dificultats davant 
l'entrada en el Mercat Comú, es vegin redre¡;ats. 1, per 
aixo hem de dir que, al costat de can vis necessaris per 
posar en marxa una modemització a les estructures 
agraries, també s'ha de posar en marxa una indústria 
agro-aliment8ria i, en aquest tema, el paper de l'Estat 
és insubstittüble. Només des de I'Administració Públi
ca, Autonom~ca o Central hi pot haver la possibilitat i 
capacitat de determinar quines produccions són possi
bIes, quins mercats hi ha i com s'han de comercialit
zar. No es tracta que I'Estat o l'Administració Autono
mica ho faci tot, al contrari, els Plans pilots que de
manam que es posin en marxa des de I'Administració 
Autonomica o de l'Estat, han de servir de pauta a no
ves experiencies, que, a partir d'aquí, amb el camÍ que 

s'hagi tra~at. produiran una serie d'avantatges i anima
ran que el sector privat, d'alguna manera, pugui tam
bé dmamitzar-se en aquests rnateixos sectors econ0-
mics. Per tant, per a Esquerra Nacionalista-PSM s'ha 
d'emprendre un camí a partir del sector públic, per
que després, el sector privat pugui ser el promotor i, 
a la vegada, complementador d'aquesta iniciativa basi
ca, perque l'Agricultura, Ramaderia i Pesca, en aques
tes illes, sobrevisquin i, al mateix temps, perque l'atur 
sigui paHiat, per tant, estam davant d'una primera me
sura de poIbca social i económica molt concreta. 

Defensam també que en aquestes illes, el mercat 
interior, mercat importantíssim, mercat amb una alta 
capacitat adquisitiva, sigui potenciat a partir deIs pro
ductes d'aquestes illes. Són els productes d'aquestes 
iHes, de l'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Indústria, 
que s'han d'intentar consumir, en aquestes illes. I ja 
sabem que 1<:'. Constitució Espanyola, en aquest sentit, 
posa entrebóncs, pero també sabem que és possible fo
mentar mesures a favor de la qualital, mesures a fa
vor de l'educació al consumidor, mesures de publicitat 
per evitar, d'alguna manera, que el nostre mercal con
tinuI com ara, en mans d'un imperialismp, d'una colo
nització de mercat i que, en definitiva, no ajuda el 
desenvolupamenl deis nostres sectors ecollómics. :es la 
segona gran mesura de política economica i social, que 
creirn que és pos,ible, creim que és viable i creim que 
pot ajudar que la nostra societat pugui aconseguir pal
liar el problema de l'atur i, al mateix temps, continuar 
generant riquesa. 

També hem de parlar de la política d'atur 'juvenil, 
a la qual ahir varem dedicar bastant de temps, i que 
avui, creim que no en parlarem ja gaire, perque a una 
de les' nos tres. propostes, moIt concretes. ens trobarn 
que s'ha arribat á un acord, entre tots els Grups Par
lamentaris, que, el 'alguna manera, pensam que hi hau
ra un pla concret, consensuat, viable entre totes les Ad
ministracion-; a partir el'una proposta del Govern Au
tonom per, amb tota urgencia dins l'any que ve, ten ir 
un pla d'OC1Jpació per a la gent jove que, com ahir 
denunciarem, era un deIs problemes basics deIs nos tres 
problemes socials, aquesta falta de creació d'una pri
mera ocupació i de consolidar les possibili tats d'in te
gració a la vida cívica i economica de la gent jove. 

El Pla d'Ordenació Viaria és també un deis temes 
economics i social s que Esquerra Nacionalista-PSM, en 
aquest moment, ha de plantejar a tots vostes. Sabem 
que hi ha un bon acord entre la Comunitat Autonoma 
i el Govern Central, respecte d'un pla de carreteres, 
ahir tots els Grups Parlamentaris parlaren d'una ma
nera elogiosa d'aquest Pla, sabem que s'esta fent feina, 
tant per part del Govern Autónom, com per part deIs 
Consells Insulars, pero pensam que fa falta un pla glo
bal i, sobretot, pensam que fa falta que un tema quedi 
aclarit, i per aixo demanam que a aque5t Parlament 
vengui aquest Pla d'Ordenació Viaria, i per aixo dema
nam poder-lo debatre amb profunditat i amb tota trans
parencia. 1 és el tema ci'autopistes sí o autopistes no. 
I volem dir que la nostra intencionalitat és un debat 
clar, un debat en profunditat davant les necessitats de 
la nostra xarxa viaria, que sabem c;uc s'es tan atenent 
bé, ho hem de recordar, pero creim que és bo i neces
sari aquest Pla d'Ordenació Viaria. 

1 volem acabar la qLiestió economico-social amb el 
tema, tema també per a nosaItres important, que és el 
de la finan<;:2ció d'aquesta Autonomia. Moltes de vega
des, Esquerra Nacionalista-PSM ha fet, ha estalonat, i 
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ho farem continuament, que tenguem una Autonomia 
finane;:ada ac.equadament, i nosaltres, en aquests mo
ments, hem de soHicitar que al Parlament vengui, d'una 
vegada per totes, un estudi detallat sobre el sistema de 
finan~ament d'aquesta Comunitat Autonoma, les seves 
altematives per tenir una visió objectiva, real i per po
der negociar adequadament per la via institucional del 
Govem, per la via institucional ele la Comissió Mixta 
de Trans[erencies, amb la mateixa for~a d'aquest ma
teix Parlament, per poder dw', davant el Govern Cen
tral, unes propostes coheren ts, realistes i def'initives. I, 
per aixo, inslam aquest Govern que presenti en aquest 
Parlament un pla concret, un estudi, el més detallat 
possible, elamunt els entrebancs, problemes i propostes 
concretes d'aquesta finan<;ació. 

1 hem comes un elTor, Esquerra Nacionalista-PSM, 
quan hCl11 fet la proposta número 9 elel nostre escrit, 
i que demanam a tots els Grups Parlamentaris que ens 
admetin de ~a seva benevolencia i del SGU comporta
ment clemocratic i autonomista, que ens permetin subs
tituir aquest error, que és quan deim «ell el termini de 
sis mesus el Govcrn presenti en aquest Parlament», 
creim que, evidentment, hem comes Wl enor, error po
lític, aquesta vegada, pero que en la discussió i amb 
l'auto-crÍlicJ. pertinent intentam rectificar, i és substi
tuir aquest dermini de sis mesos» per « tcrmini ele dos 
mesos», I volem dir clé'Tament per que dos mesos. Per
que, en aquests moments, en el mes de elesembre de 
l'any 85, és clau que molt aviat aquest Pariament, 
aquest Govern Autonom pugui prendre mesures, mesu
res de negociació, mesures de pressió, mesures el'ente
niment amb el Govern Central, perque en aquest tema 
hi ha d'haver, logicament, un entenimen1 amb el Go
vem Central, si volem que aixo funcioni bé i, en defi
nitiva, pensam que aquests sis mesos ja estaria resolt 
aquest tema per 18. viD. que fos i, per tant, creim que 
ha de ser UGa política només ele dos mesos, un estudi 
i que aques[ Parlament prengui les decisions perti
nents. 

1 acabam aquest bloc economic i social, per pas
sar al bloc de la defensa elel nostre territori, de la de
fensa de la 110stra llengua i ele la nostra cultura, 

I, en aquest sentit, Sres. i Srs. Diputats, Esquer· 
ra Nacionalista, coherent amb el que ahir va defensar 
a la seva intervenció, ha de fer clues reprovacions a 
elues polítiques, i no les feim a dues persones, no les 
feim a dos equips de Govem, les feim a dues políti
ques molt puntuals i molt concretes, Defensa del ter
ritori, nosaltres hem elefensat sempre que defensarem 
pam a pam el territori el'aquestes illes, i sabem que 
amb aquests dos anys i mig hi ha hagut c!estrucció del 
nostre patrimoni natural, i sabem que hi havia un ca
í:<1.1eg, el cataieg el'ICONA, d'Espais Naturals a prote
gir, i sabem que hi ha un cataleg, el cataleg: de l'INESE, 
d'Espais Naturals a protegir, encarregat per aquest Go
vem Autónom, pero , en canvi, hi ha ha'gut actuacions 
contradictones amb aquests estudis i, elia a día, hi ha 
petits cspai!' natl'rals o grossos espais naturals que 
s'estan destrossant o es/an amena<;:ats. Per aixo hem de 
reprovar la política el'Ordenació elel Territori, ja que 
11i ha hagut espai; que elia a dia perillen, i no només 
espais que en aquest Parlament hem defensat Esquer
ra Nacionalista que es protegissin, com puguin ser 
Cala AguIja o com pugui ser I'Albufereta de Pollen~a, 
sinó tam bé espai.-; que s'han anat autori~zant urbanit
zacions via Comissió Provincial d'Urbanisme, com ahír 
defensavem; o via Normes Subsidiaries o vies molt di-

verses elels organismes, ele planificació. Per tan,t, es trac
ta que aquests estudis, aquests caililegs d'Espais Na
turals ICONA-INESE es facin efectius, es facin detini
tius. I, per aixo, hem de demanar una repl'Ovació a una 
política concreta, i que quedi ben clar que no és una 
reprovació a persones ni és una reprovació a equips 
determinats, sinó él la política que continuen destruint
se espais naturals per vies molt diverses. 

1 un capítol, també basic que va Higat, per a Es
querra Nacionalista, al del territori és el ele la llengua 
i el de la cultura. Sabem deIs esfor<;os del Conseller 
de Cultura, sabem deIs esfore;:os de determinades per
sones deIs equips de la Conselleria i sabem que ha es
tat un avane;: respecte elel que a la campanya electoral 
deia Coalició Popular al que s'ha fet a la Conselleria. 
1 aixo ho admetem i ho alabam, pero hi ha un tema 
que és contradictori, i elel qual també hem de soHicitar 
la reprovació en aquest Parlament, que és que la di
namica de la Comunitat Autonoma, la elin6mica ele nor
malització lingüística dins aquesta Comw1itat Autóno
ma no ha avan<;at gaire en dos anys i mig , Basta veu
re els oficis en quina llengua surten, ba~ta veure els 
papers oficials en quina llengua es fan i basta veure 
que a aquest Dipu lat, que fa molts anys es va canviar 
el nom de "Sebastián» per "Sebastia» en el Jutjat, en
cara se li continua traeluint el nom de "Sebastia» a 
"Sebastián», És a dir que, oficialment, eno: trobam que 
hi ha un pmblema de 110rmalització lingüística, no ele 
Llei, que la Llei esta aprovada, practicament, no de 
subvenciol1s que s'han donat, no de campanya pública, 
que se n'ha feta, si bé hi discrepa m, pero sí que hi ha 
un problema de política interna a la mateixa Adminis
tració Autonomica, a l'hora de parlar, a l'hora el'apli
car el que nosaltres entenem la nonnal'tzació de la 
nostra llengua, de la nostra cultura i qut' va acompa
nyant la defensa del territori pam a pam, com a dues 
coses insusbstitui'bles i basiques, a més ele la justícia 
social i la democracia, a l'hora de poder refel', de po
der posar en marxa un autogovern, de poder prospe
rar en aquesta Autonomía i anar cap a un futul' millor. 

I bem d'acabar amb la política institucional. Ahir 
varem parlar deIs greus problemes que signifícava el 
PIa d'Infraestructura que s'havia creat, vare m acusar 
l'Administració Autonomica que no havía contractat el 
personal que feia falta;] les illes menors, no havia ad
quirit eelificis per a l'Autonomia a les illes menors, no 
es tenia previst, en funció de la futura Llei ele Con
sells Insulars, com aquesta Administració Autonómica 
s'havia ele xarxar, i varem denunciar, i ho continuam 
fent, irregularitats a la política de persoflal. 

Per tant, soHicitam en aquest tema ele política ins
titucional que es fací un pla d'infraestructura que ten
guí en compte patrimoni i personal, que prevegi la Llei 
ele Consells Insulars i que aquesta macrnccfalia admi
nistrativa qne s'ha creat a Palma es vagi resolent, per
que si no, ens trobarem que volem que les iHes mc
nors estiguin potenciades amb competencies, pero fa
rem inviable aquesta potencia ció a través d'una Admi
nistració qUE: haura crescut només a Palma i no amb 
una visió el'articular, d'una vega da per totes, aquest con
tenciós historie a aquestes illes tan estimades, que són 
les quatre iJIes que formen les Illes Balears. 

Per aixó, hem de tenir molt dar que aquest pla 
el'infraestructura ha de contemplar patrimoni i perso
nal, i ha ele contemplar les necessitats reals i efectives 
de cada una de les IlIes, hem parlat de Menorca, d'Ei
vissa i de Forrnentera i, obviament, hem d'afegir Ma-
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Horca, perque també s'han de transferir una serIe de 
materies, unr. serie de personal, Wla serie de patrimoni 
al Consell Insular de Mallorca. Per tant, aquest pla 
d'infraestructura creim que és basic i creim que ja 
han passat dos anys i mig i, per tant, creim que és de 
les coses ba~;iques, per al bon funcionament de l'Ad
ministració en conjunt. 

També varem denunciar ahir, i aquí ve la terce
ra reprovació d'Esquerra Nacionalista-PSM, després 
d'aquest debat, dens dt-bat on creim que hi ha hagut 
molts de matisos, i el nostre esperit sempre ha estat 
constructiu, si bé la n05tra contundencia de paraules i 
la nostra convicció ideológica ens du a con.tinuar essent 
constructius, sincers i clars. 1 és la política de contrac
tació de personal, i és la política del tema d'eleccions 
sindicals deIs represent~nts deIs treballadors d'aquesta 
Comunitat Autónoma. Ho hem denunciat moltes de ve
gades en aquest Parlament, el Conseller ho sap per
rectament, que hem alabat el seu talant negociador de 
vegades, certes postures que ha tengut ens ha pare
É,TUL bé, pero també és ver que caela Conselleria ha 
anat pel seu compte, moltes de vegades en política de 
personal, també és ver que aquest problema que ahir 
denunciarem de les eleccions sindicals és suficientment 
greu, i també és ver qUe hi ha hagut problemes sobra
dament coneguts :l la política ele contractació, que pen
sam que no han estat correctes. Per tant, aquí va la 
tercera reprovació, juntan1ent amb aquestes dues an
teriorment anunciaeles, de la política d'espais naturals 
i de la polit:ca de normalitzaoió llngüística dins l'Ad-
ministració Autonómica. . 

I, per acabar aquest bloc de política institucional, 
Esquerra N8cionalista-PSM, creu que ser:a bo, que se
ria positiu que entre tots els Grups consensuassim una 
Ponencia per crear el Jurat de Creuges de les Illes Ba
lears. El Jm-at de Greuges esta potenciat a través de 
la figura elel Defensor elel Poble a l'Estat Espanyol, i 
el Jurat de Greuges figura en el nostre E!'1atut el'Au
tonomia corn una possibilitat, i ja hi ha altres Comu
nitats Autonomes que disposen el'aquesta institució. 
Nosaltres pensam que l'edifici autonomic , l'edifici ins
titucional, en definitiva. procurar crear una institució 
intermediaria, psicologicament, que pogués ajudar que 
aquesta barrera que existeix entre els administrats i 
¡'Administració s'anas éscun;ant i que hi hagués una 
relació, una harmonia possible, creim que a través del 
Jurat de GrE:Uges seria possible potenciar-ho. 1 seria 
possible, a més, que la participació de les dones i ho
mes ele les Jlles Balears, el'alguna manera, poguessin 
sentir-se mé~ co-participati\'es elins aquest procés auto
nomic, i no precisament amb les distancies que s'han 
generat i que es generen continuament pels distancia-
ments que hi ha entre institucions i ciutadania. '. 

Esquerra Nacionali5ta-PSM ha d'acab;¡r la seva ex
posició necessariament, aquesta primera exposició, el 
temps de la qual ja s'esta acabant, només recordant 
que hi haura un punt que el deixarem a l'aire, que és 
el punt número 7 de la nostra Proposta, que deia «que 
el Govern estabJeixi, com a Programa de Protecció Mí
nim per als Espais Naturals de les Illes Balears, el ca
taleg elabora1 pcr l'INESE i que serveixi de guia per 
a futures acLuacions ele l'Executiu, quan: a protecció 
d'arees d'interes especial». Continuam pensant que la 
nostra proposta és perfectament valida, creim que 
aquest cataleg Que ha elabO'rat l'INESE, encarreg del 
Govern, és positiu, pero també és ver que hi ha pro
postes d'altres do,> Gnlps que es poden complementar 

en aquest sentit, són la proposta número 2 del Grup 
Regionalista i la proposta númerO' 11 del PSOE, perú, 
cO'm que són coincidents, pensam que les podem refu
sar, i un text, creim, positiu i sintetic i, a la vegada, 
que fa possible un debat en profunditat i una prO'fun
da remodelació elel nostre esperit i el de tots respec· 
te de la necessaria defensa deIs espais natural s és que 
anas a aque~t debat i aprovació el punt número 11 de 
la Proposta Socialista, que es complementa també amb 
la 2 deis Regionalistes i amb la 7 d'Esquerra NaciO'na
lista. 

Senyores i senyors del Govern, Sres. i Srs. Dipu
tats, Esquerra Nacionalista ha procurat en aquest de
bat fer, ahir una visió global de la problematica auto
l1omica, amb una profunda concepció de l'Autonomia i 
de la Democracia i de la J ustícia Social. i a vui soBici-
1an1 que s'aprovin, constructivament, els punts que pre
sentam perque creim, positivamenL, que són punts que 
ajudaran a millorar la imatge, no només del Govern, 
que també li ajudara si s'aproven aquestes coses, i 50-

bretot si es posen en marxa, sinó que, sobretoL, ajuda
ran a millorar la imatge de tota aquesta Autonomia, 
imatge que c:reim que esta deteriorada i que creim que 
hem d'ajudm, entre tots, a milIorar-la. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gálcies, Sr. Diputat. 
En primer 11oc, aquesta Presidencia, admet la rec

tificació de ¡'error apuntat pel Diputat SI, Serra, que 
I'han substitult, el número 6 pel número 2, a l'apartat 
9, que ha estat defensat per aquest Sr. Diputat. Per 
tant, dira: "Que el Govern presenti al Parlament, en 
el termini de dos mesos, un estudi, etc.". 

També ,,'ha pres nota del que s'ha dit quant a 
l'apartat númerO' 7, a la Proposta de Resolució núme
ro 7. 

Sr. Presldent, té voste la paraula . 
Queda oberta qüestió incidental. 

EL SR. CAÑELLAS FONS: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Ahir, quan des 

d'aquesta Tribuna deia que el Partit Socialista Mallor
quí, Menorquí. el PSM i Esquerra Naciof,alista tenien 
la rara habilitat de sortir cada vega da per una inter
pretació distinta ri'alló que presenten per escrit, hi va 
haver algunes rialles mal intencionades, pero, una ve
gada més, queda demo~trat. Queda demostrat perque 
avui llegim clarament, 3 l'apartat 10 i 11, que són els 
que jo vol dría avui aquí puntualitzar, «reprovar el 
Conseller d'Educació i Cultura» i «reprovar el Conse
ller d'Obres Públiques i Urbanisme», i jo crec que el 
CO'nseller d'Educació i Cultura i el Conseller d'Obres 
Públiques i Urbanisme, no són dues polítiques, no són 
dues formes d'actuar, sinó que són dues persones con
cretes i determinac~es. I puc considerar, i ho consider, 
que hi ha difere:1cÍa entre l'expressió «estar en des
acord», com s'aplica a una altra actuació política d'un 
altre membre del Govern, cosa que em pareix molt ló
gica en tre d:stints Partits Polítics que mantenen dis
tintes ideologies i distintes formes d'actuar, pero no 
puc aclmetre, en canvi, que la paraula « reprovar un 
Conseller», concretament amb el nom específic de la 
seva Conselleria, sigui el mateix que reprovar una po
lítica concreta i determinada. Sí que és cert que se'ls 
reprova, a ambdós, per unes actuacÍons molt concre
tes i mo lt determinades, i jo vull sortir aquí per dir 
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que si l'explicació que voste ha donat des d'aquesta 
Tribuna és a la que _ens hem d'atendre, no és un l'er
ror que han comes, de canviar un 6 per un 2, sinó que, 
endemés, han comes l'equivocació d'utilitzar unes ex
pressions per unes altres. 

1 surt en defensa d'aquests dos Consellers i surt 
en defensa d'aquestes dues persones, perque surt, de 
qualque manera, f;n defensa d'un equipo En aquest Go
vern, senyores i senyors, no hi ha cap elle tes ni Conse
lleries, des de fa dos anys i mig hi ha un Govem que 
ha actuat sempre conjuntament i que s'ha fel, amb tot 
orgull, solidari de les seves accions, les h:1gi preses qui 
les hagi preses, pcrque les ha considerades com a pi-O
pies de l'acció d'un Govern, perque ¡'única manera que 
un Govern pugui anar endavant és formant un auten
tic equip, com aqucst conjuntat, que m'honr de presi
dir, i que ha estat per a mi, durant aqut'sts dos anys 
i mig, un orgull presidir-lo. Perque aquest equip esta 
per damlmt d'inchvidualitats, perque aquest equip esta 
per damunt deIs interessos particulars de cada Conse
ller, [ins al punt que mai, essent un equip format per 
una Coalició i una serie d'inelepenclents, s'ha sabut mai 
aquí on acabaven els components d'un partit polític i 
els componcnts deIs aItres partits polítics, ni tan soIs 
on comen<;ava o on acabava una independencia. És per 
tant, considn, impossible reprovar una de les perso
nes que formen aquest Govcrn, ni dues tan soIs, sen se 
fer-ho íntegrament a la política, a la "oJuntat d'un Go
vern que ho ha fet lot en conjunt. 

Peró, en concret, reprovar un Cons~ller com el 
d'Educació ¡Cultura, pel seu nul impuls, i després dir 
des d'aquesta Tribuna que es reconeixen uns certs me
rits en la realització, que es rcconeixen uns certs me
rits en el canvi de postura, que es reconeixen unes 
certes capacitats de realitzar allo que tots voldríem 
que es fes molt més rapid, és tant com dir «reprova 
que qualque cosa quedara», deixeu escrit que qualque 
cosa quedara- Pero, -en concret, reprovar-Io per no ha
ver fet res ]ler canviar dins l'Administració i no poten
ciar I'ús de la nostra !lengua, és, em pareix, un poc de 
falta de seriositat Perque tal vega da els resultats no 
han estat els que tots voldríem, pero és que hem de 
pensar que l'Administració no pot canviar a un ritme 
molt més rápid del que vagi canviant la societat ma
teixa, i que és difícil canviar una societat avesada en 
W1S termes, una Administració que té tota una capaci
tat indicativa, posada al servei d'utilitzac:ó d'uns ¡dio
mes, d'uns impressos, d'unes fórmules, d'uns mecanis
mes i, fins i tot, a molts de 1I0cs, d'una certa infor
matització. per, en dos anys i mig, aconseguir aquest 
canvi que vostes i tots desitjaríem. 

1 caldria recordar aquí que ja l'any 83 hi ha, des 
de l'acord del Consell de Govern, on s'exigeix, es posa 
en practica i s'obliga la retolació en cata:a de tots els 
impressos i de tots els retols del Govern, i, <11 mateix 
temps, es comen<;a, s'inicia i es distribueix el !listat 
de paraules més usuals del llenguatge é\dministratiu, 
perque tothom comenci a rer-se a I'ús i que, durant 
I'any 84 i 8.s. es fa una camranva dirigida i j)[omogu
da des de la Conselleria de Cultura, a base d'uns cur
sos de reciclatge de llengua catalana, per al personal 
de I'Administració de la Comunitat, ]Jer al deIs Con
se!ls Insulars que s'hi hagi volgut aco!lir i per a tots, 
de les possibilitats, fins i tot, extensives a J'Adminis
tració Periferica de l'Estat, i en tres nivells: un, d'ini
ciació, un, mitja, i un, superior, i especia!ment dedicat 
al llenguatge propiamcnt administratiu . La duració, del 

desembre del 84 al juny del 85, i un altre, de l'agost 
del 85 al desembre d'enguany mateix. FreCJ,üencia, dues 
hores setmanals, pressupost, 5 milions í, endemés, día 
Ir de maig d'enguany mateix es crea l'Assessoria Lin
güística de la Consellería d'Educació í Cultura. 

I dins ac1uest reciclatge de funcionaris de la Comu
nitat hi ha resultals positius, la Conselleria d'Educació 
i Cultura, cada dia, de 8 ¡ mitja a 9 i mitja té més de 
60 funcionaris dins aquest curs de reciclatge. La Con
sellería el'Agricultura í Pesca, han passat ja 25 funcio
naris per aquests cursos. D'altres Consdleries, a la 
Casa de Cultura, s'han clut a terme per la Conselleria 
de Turisme, per la d'lnciústria i Comen;, per la d'Orde
nació del Territori i Obres Públiques i per la de Sani
tat i Segurelat Social. 1. al mateix temps, s'esta aju
dant i potel~ciant que aquest reciclatge mateix el fa
cin els ajuntaments que voluntariament han anat aco
Ilint-sc a aquesta campanya realitzada per nosaltres: 
Mancor de la Val!, Son Servera, Montu'iri, Bunyola, 
Ll ucmaj 01', Porreres, Búger, Esporles, Ses Salines, For
nalutA, Abior i Capclepera, i, fins i tot, ]'Administració 
Perifhica de l'Estat ha demanat ajuda i participació a 
la Consclleria d'Educació i Cultura, en concret, la Di
recció Provincial de I'lnsalud. 1 Jes previsions per al 
86 és que continui' aquest reciclatge de funcionaris a 
través de les Conselleries de Cultura, el'Agricultura, 
d'Economia i Hisenda, de Sanitat i Seguretat Social, 
d'Obres Públiques, que són en aquest moment les que 
tenen major nombre de funcionaris. 

Per tan l. sení'ores i senyors, crec que no es pot 
parlar, . en absol~t, de nul rmpuls a aquesta normalit
zació, es podri parlar, si no estan d'acord amb els re
sultats, d'una falta d'efectivitat d'aqueste; cursos que 
s'hagin donat, d'aquest impuls, amb una falta de conei
xement per E:mocionar la gent amb aquesta l!uita per 
canviar unes normes d'.lCtuació tant d'anys imposades . 

Reprovar, per una ,11tra banda, el ConseJler d'Obres 
Públiques i Ordenació del Territori per una política 
permissiva, lambé crec que mereix que en parlem una 
mica. 1, sobretot, per una política permissiva que ha 
dut com a cc.nseqüencia la destrucció o degraclació d'es
país naturals conlemplats a l'estudi ele l'INESE, que 
s'lla acabat ara. La meya manera ele veure-ho és que, 
de qua!que lorma, aixo és una actuació un tant clema
gogica. Política permissiva suposa, necessariament, una 
acció per passiva, un na fer res, perque de cap mane
ra es pot impulsar no fer res, i nosaltres hem actuat 
sempre acti\'ament, quedi ciar que dins urbanisme po
dem cercar dos apartats: planejament o gestió. Si és 
planejament, a través de la Comissió Provincial d'Ur
banisme i sempre per unanimitat de 10ts els seus 
membres, s'ha exercit el control de legalitat, i aguest 
control de legalitat s'ha fet sempre amb el més estric
te respecte, sempre, a l'autonomia municipal. i, si no, 
ti recordaré casos tan importants com el darrer de 
Palma. on no s'ha tocat amb criteris polítics, i s'han 
mantcngut sempre els criteris del matei'{ ajuntamcnt 
fixat i. en can"i. él altres casos, com pugui ser amb 
les Nonlles Subsidiaries, darrerament, d'un aiuntament 
de I'ilb d'Eivissa, per voluntat i perque !"\fectava mas
sa la voluntat de tota l'iIIa, no s'han permes detentli
nades ac1uacions, precisament perque estaven ia inclo
ses clins l'INESE. I. pensÍ, si no, en aqut'st famós cas 
de Palma en que, únicament i exclusivament, s'ha ac
tuat damunt aquest pla quan hi ha\'ia interessos su
jJramunicipals que així ho permetessin. r em referesc 
en concret ;-¡ aquest Campus de la Universitat, aquí 
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on s'han fet i s'han mantengut totes les negociacions 
necessaries per poder arribar a acords i a possibilitats 
de rectifícació que permetessin salvar aquestes situa
cions, igual que ha farem, en tot moment, per salvar 
aquesta real:tzaci6 que s'ha aconseguit clamunt el pa
per que financerament pugui ser, com s'ha fet fins 
ara, com s'ha dut fins ara, amb la voluntat majorita
ría de tots els grups i l'actuació de totes les institu
cions, a terme tOl el que faci falta, pero, únicament 
i exclusivament, en Ordenació no podem fer res, fa 
falta actuar damunt la gestió, pero és que la gestió, en 
aquest cas concret de l'urbanisme és deIs Ajuntaments, 
i és la nostra política 110 actuar damunt allo que no 
sigui la nostra competencia i, endemés, de la deIs 
ajuntaments, la disciplina urbanística també els corres
pon a ells i, en darrer cas, als serveis corresponents 
deIs respectius Consells Insulars. Per tant, si hi ha una 
permissibilit3t, em cregui que no és, en absolut , de la 
Conselleria d'Ordenació del Territori. Sí que és cert 
que voste es pot referir a delcnninats espais naturals, 
aquí on nosaltres hem defensat sempre la política de 
l'equilibri, aquesta política que fa comparar un desen
volupament amb la prevenci6, un desenvolupament 
amb procurar guarda¡· deterrninades zones que neces
siten de pre ervació, i sempre ho hcm fe t dins la lini<l 
que marca la Carta Europea d'Ordenacié del Territori . 

J a sé que no és possible consonar políliques d 
detemlinals partit que creuen en el creixement zero 
i que e l cleren en 11 bas a e-xcu ar-ho tot damunt la 
preservació c!'espai . r sé que hi ha hagut casos OH és 
possible que 3ixo s 'hagi pog-ut insinuar. no dir exacta
ment, i que per evitar casos com el que va passar en 
Es Trenc, és 'luan s'encarreguen aquests estudis de 
l'INESE, que ara hem arribat a tenir. Pero aquests es
tudis de I'INESE tenen un valor orientatiu, són una 
guia per a l'Administració, i, efectivament, tant prest 
com s'ha arribat a les primeres Normes Subsidiaries 
que es pl·esenten a la Comissió Provincial, immediata
ment es comem;a a actuar, no admetent determinades 
actuacions sllggerides pel municipi, no aprovant deter
minades normes i aconsellant la modificació de les 
mateixes. 1 el cas és recento 1, endemés, aquests estu
dis tenen sempre, estan fets, sempre, sota la responsa
bilitat de J'autor i, fins que no estiguin assumits d'una 
forma completa per le", directrius polítiques d'un go
vem, no tenen més que aquest valor de guia. 

Pero, endemés, hi ha un problema. Cada un 
d'aquests espais són completament diferenciats, estan 
actuant damunt uns territoris que no poden tenir un 
tractament unitari i uniforme, perque comprenen ter
ritoris tan distints com puguin ser la Tramuntana, la 
Serra de Tramuntana o 1 'Albufera. 

1 jo supos que si vostes, aquesta especificació, 
aquesta resolució l'han feta, tal vegada, massa influen
dats per aguest cas tan recent de les Cases Noves de 
Menorca , pensin que era, hi havia un Pla de Subsana
ció de Deficiencies, úrucament i exclusiv8ment es po
dia actuar 5a damunt aquesta subsanació de deficien
cies, sense incloure, a cap moment, elements nous de 
judici, i la inclusió . el valor d'aquest estudi de l 'INESE 
damunt un csnai que no havia estat mai tractat, no 
era més que introduir, amb totes les responsabilitats 
economiques que aixo suposava i que el mateix Ajun
tament, ef'ectivament, no va voler assurr.ir. totes les 
responsabilit2.ts que aixo duia. Estan, a més, a punt 
d'aprovar-se. els ho vaig dir ja abans d'ahir, l'estudi 
sobre impacte ambiental. que és previ a qualsevol 

d'aquestes determinacions, i esta en estudi la Llei d'Or
denació Territorial i conseqüents directrius regional s 
vinculants per al planejament municipaL 

Em diguin, ido, on és la permissibilitat, em diguin, 
ido, on és aquest nul impuls de la Conselleria de Cul
tura i Educació, em diguin, senyors, si poden emprar 
la paraula «reprovació», en tot cas, l'haurien de can
viar, perque la seva política seria diferent a la nostra. 

Mol tes gracie<;. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. President. 
El Sr. Serra, si vol replicar. 
Disposa d'un temps de cinc minuts. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. De fet, només han estat els 

punts 10 i 11 de I'escrit d'Esquerra Nacionalista-PSM 
e1s que han estat conteslats pel Gove1'n i, per tant, en 
aquesta replica, evidentment, hau1'em el'entrar en aques· 
ta qüestió. 

Anem a parlcx, per tant, primer, i reiterar-ho. Per 
a nosaltres no es tracta de reprovació ele persones in
dividuals. Es tracta d':-tctuacions ele ~'Executiu en 
aquests dos terrenys, que consti que hi ha una altra 
reprovació, d'una alt1'a manera expressada, que és so
bre política ele personal. de contractació, irregularitats, 
etc. Pero, anem a aquests dos casos concrets, que són 
cls que s'han tret. 

I partim elel profunJ respecte buma deIs dos Con
sellers que aquí s'ban esmental. Respecte huma i po
lític degut. Primel· de tot, Esquerra Nacionalista-PSM 
no ignora que l'eqllip de Govern és solidari, i ho sa
bem, per tant, és ciar que quan una Conselleria pren 
un acord, Se suposa que el Consell de Govern és 50-

lidari amb aquell acord, aixo ho sabem i agraim que 
s'hagi dit, pero pensam que era una COS3 sabuda. Es
querra Nacionalista-PSM, en espais naturals i en qües
tions lingüístiques i culturals i en qüestions de perso
nal, ha vengut donant una batalla constant durant 
aquests dos anys i migo Si repassam el Diari de Ses
sions, el Butlletí Oficial d'aquest Parlament, veurem, i 
posam per '"estimoni aquest mateix Diari de Sessions, 
com aquestes propostes nos tres havien de dur, neces
sariament, qualque dia, reprovacions d'aquestes políti
queso Perque havíem fet propostes constructives, reite
radament, c:mcretcs, de fets puntuals, i de política ge
neral, i recordaria la primera interpeHació, d'aquest 
mateix Diputat a la Conselleria d'Ordenació del Terri
tori, Peta just haver comen<;at la primera legislatura. 

Nosaltres hem sentit, parlant ja del cas d'E"duca
ció i Cultura hem sentit un poc tot el que se'ns ha dit. 
Se'ns han comentat els cursos que es fan, se'ns han 
contestat una serie d'accions, pero no s'h" entrat molt 
concretament en el nucli de la nostra elisquisició, ele 
la nostra reprovació. Que és que dins l'Administració 
ele la Comunitat Autonoma creim que hi ha hagut molt 
poca normalització lingüística. 1 no és precisament a 
la Conselleria de Cultura, que a1Ja sí que hi ha hagut 
una normalilzació lingüística, almenvs, en certs aspec-

";~ LrnS, sinó que parlam del conjunt de l'Aelmi 
tració Autonomica. 1 els he posat I'excmple, gairebé 
ironic, del canvi de nom d'aquest mateix Diputat, pero 
jo els afegiria un pOCo Certament han fet cursos, cer
tament n'eston fent, pero, per exemple, per que no fo
menten vos'es el coneixement de la nostra llengua i 
cultura conlraclant persoClal d~ diverses Conselleries, 
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que coneguin la nostra llengua o que, almanco, tenguin 
el compromís de dominar-la en breu espai de temps? 
Aixó és una qüestió que les oposicions que ha fet el 
Govern Autónom no ha estat en absolut present, ni a 
les diverses proves que han fet. Per tant hem de ser 
molt clars i molt rotunds, han fet alguns cursos, mol
tes de vegades, a peLició deIs representants deIs tre
balladors o él petició de l'Oposició, peró no hi ha ha
gut un impuls, creim nosaltres, suficient, necessari per
que, després de dos anys i mig, véssim una llengua pre
sent dins el que es l'Administració. I aixó creim que 
tots els presents 8.vui en aquesta Sala ho sabem, i no 
discutim aquí la Llei d e Normalització Lir..güística, que 
pensam que surt més {) menys satisfactoria, i no dis
cutim tampoc la Campanya de Normalització Lingüísti
ca feta, que la poclríem discutir molt, pero no és el 
tema d'avui, sinó que el tema és internament l'Admi
nistració Au:onomica i la relació Administració Auto
nómica-administrar. 

I entenem, en el punt d'Ordenació Territorial que 
ha estat el que amb m és fon;:a el President, el Mol! 
Honorable rresidcnt de la Comunitat Autonoma, ha 
tractat, certament l'estudi de l'INESE fa poe que s'ha 
fet, pero certament exislien els diversos estudis d'leO
NA fa molts anys i certament en aques t Parlament, 
propostes des de l'illa de Menorca, de! ConselI Insular 
de Menorca . propostes del Grup Esquerra Nacionalis
ta, propostes del Grl'p Socialista han dllt un conjunt 
de proposte~ a aquest Parlament, gé\irebé tates e lles 
derrotades amb la fon;:a de la majoria d'aquest Parla
mento 1 cer! ament vos tes no han actuat per pass iva, 
han actuat per activa, i aixo és evident. 1 és evident 
que per aixo tenen una composició determinada de la 
Comissió Provincial cI'U¡-banisme, on s'han assegurat la 
majaria total ¡absoluta, i és evident, i ho he de recti
ficar, Sr. PI esident, que no hi ha hagut unanimitat a 
la Comissió Provincial d'Urbanisme, per molt que vos
tes l'bagin :ontralada amb una composicil¡ denunciada 
a aquest Parlamcnt reiieradament, per molt que I'ha
gin controlada, no hi ha hagut unanimitat, el cas de 
Menorca és l'cxemple més evident que no hi ha hagut 
unanimiiat. 1 li diré 011 han actuat vostes per activa, 
a eclificacioDs a sol rústec, sense que fossin d'intercs 
agrario Cala Molí, a Mercada!, que esta als catalegs 
d'INESE i d'ICONA, i que esta declarat com a zona 
d'extraordinari valor ecológico 

EL SR. PRESIDENT: 
Vagi cOl1cretant, Sr. Serra. Tendra ocasió d'inter

venir més endavant. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sí, senyor. Gracies. 
Santa Mé,ria i Son Fonoll, de Ferreries, Cala Mon

dragó i, ben aviat tendrem el tema de Son Real i el 
Torrent de Na Boges. I ni una atenció de la disciplina 
urbanística, perque no es poden tirar pilotes defora, 
cap a.Js ajuntaments i cap a uns Consells Insulars, que 
bé se sap qUE no tenen els mitjans necessaris per apli
car la disciplina urbanística. 

Per tan t , nosaltres entenem, en aquest poc temps 
que ens queda, que hem de reiterar que no estam pel 
creixement Yero, sí estam pel rigor i pel proteccionis
me del nostre espai. i ~í que estam per '..ma iniciativa 
globalitzadora. d'espais naturals. Per tant, en aques ts 
dos punts , pensam que la reprovació es manté i l'es
perit és evident. Llcngua a tots els nivells, perque po-

ble que perd la !lengua es perd a si mateix, i poble 
que veu el seu territori destrossat, evidentment, no té 
raó d'existir. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Serra Busquets. 
Sr. President, vol tancar la qüestió incidental? 

EL SR. CAN ELLAS FONS: 
Simplernent voldria tornar a insistir en el que he 

dit al comen<;ament, potser que ara, en aquests mo
ments, es canvün els termes i es canvii:D les expres
sions, pero no és el mateix estar en desacord amb 
una política. la qual cosa nosaltres poclem admetre 
amb tota perfecció, i per aixo jo no he "olgut entrar 
a debatl'e el tema de política de personal , perque h e 
cregut que clefensar una política concreta i determina
da, hi havia altrcs membres d'aquest Govcrn que ho 
podien fer amb tata la intensitat que fes falta, i dis
tingia perfeclament entre estar en desacord amb una 
política o reprovar, exactament, o reprovar la persona 
del Conseller d'Eclucació i Cultura o reprovar la per
sona del Conseller d'Obres Públiques i Ordenació de l 
Terri tori, per una raó o per l'altra. Pero, el que és 
poc seriós és utili tzar el llenguatge d'una manera i cles
prés convertir i llevar ferro a una cosa que queda es
crita i que queda escrita amb les mateixes expressions 
en que s'ha fet a aquest debato 

Nosaltres podem diferir amb les polítiques, nosal
tres podem diferir en el moment en que tenguem un 
cas concret c.:n el qual vos tes pensin que s 'hauria d'ha
ver actuat d'una manera i s'hagi actuat de l'aItra, aixo 
no és el primer cas que ens separa ni sera tampoc el 
darrer, com ha quedat cIar al llarg de tots aquests 
debats . Peró el que sí queda clar és que hi ha expres
sions que no podeD ser mai les mateixes ni tenir el 
mateix significat. 

Moltes ~racies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes ;''Tacies, Sr. President. 
Els altnes Grups, volen intervenir? 
Pel Grup Regionalista .. , 

EL SR. CAN ELLAS FONS: 
Una qüestió 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, Sr. President. 

EL SR. CANELLAS FONS: 
Segons ~'e'ns va informar degudament, el Govern 

podia dividir les interv'~ncions respecte d'unes Resolu
cions d'un Grup en dues o en tres o en quatre o en 
tan tes intervencions C0111 creguéssim oportú. En aquest 
moment, nO~3ltres hem fet la defensa ele dues de les 
Resolucions el punt 10 i el punt 11, i demanaríem po
der, com a Govern també. dir qualque ('osa respecte 
deIs a ltres punts. Un .'lItre membre diferent del Pre, 
siden t. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. President, té voste tota la raó. És él dir, la nor

ma és que el GDvern podra intervenir sempre que ho 
demani, queciant oberta sempre qüestió incidental amb 
el daner Diputat que hagi parlat. Per tant, té la pa-
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raula, tamb e, un a ltre m embre del Govern, el Sr. R u 
gueto 

EL SR. RUGUET ROTGER: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Voldria comen

c;ar la meya intervenció dient, en primer Uoc, que si 
en aquesl debat de les Resolucions surten diferents 
membres del Govem, és simplement i planament per 
donar la importancia que té debatre una serie de Re
solucions i donar la importancia que té un acte par
lamentari, com és discutir o tenir aquí el debat sobre 
la política genera! del Govern Balear. 

Feta aquesta petita introducció, em correspon a 
mí, a aquest moment, fer un repas a totéS i cada una 
de les propostes, exceptuant les dues que ja ha fet el 
President, subre els acords que proposa Esquerra Na
cionalista-PSM, quant a les Resolucions. 

1 abans d'entrar punt per punt, manifestar, d'una 
manera clara, que aquest Govern esta d'acord en 
certes coses que aquí es diuen, i hi esta per un mo
tiu molt clar, i és, pret:isament, perque no fa, ni més 
ni manco, qt:e reflcctir aquelles postures que els Grups 
Parlamentaris van tenir l'oportunitat d'estudiar, alme
nys durant 24 hores, que estaven programades, previs
tes i dites pe! mateix President, aquí, en aquesta Tri
buna. Per a¡;6, aquest Govern no tendra inconvenient 
a donar puntual suport, o dir que esta d'acord amb 
una serie de ternes. 

Quant al prir.1eT punt, sense entrar de pIe en el 
que és aquc"t Projecte de. LIsi, perque ar,;:o seria terna 
de debat en el moment que vengués un projecte de 
!lei d'aquest tenor, dir c.ue ens sembla que s'han equi
vocat, és un::>. opirüó totalment particular, una opinió 
del Govern. 1 per que deim a<;ó? Deim ac,:ó perque 
tant la Constitució com el nostre Estatut el'Autonomia 
com també el Reglament Provisional d'aquesta Cam
bra, en els artieles 87, en els artieles 26.1 i a l'arti
ele del Reglament, 109, estableixen i preveuen perfec
tament la iniciativa legislativa com es pot dur a ter
me. 1 la iniciativa legislativa, entre d'altres, la pot dur 
a terme el Govern, mitjanc,:ant projectes de Uei, els 
Grups Parlamentaris, mitjanc;ant Proposicions no de 
LIei, també es preveu la iniciativa legislativa en els 
Consells Insulars. És al Govern a qui correspon dur 
els projectes de llei a él.questa Cambra, en el moment 
i a l'hora que ha cregui oportú i és al Govern a qui 
ti correspon fer ús d'aquesta prerrogativa constitucio
nal, estatutaria i reglamentaria en el moment que ho 
cregui oportú. 1, si els Grups Parlamentaris creuen 
que el Govern no fa ús de la seva prerrogativa, tenen 
la via del mateix Reglament, del mateix Estatut i de 
la mateixa Constitució per dur la proposta que, per 
exemple, aquÍ ens diuen. Per tant, no és que estiguem. 
en contra el'aquest Projecte de LIei que aquí es pro
pasa, no és ~ue estiguem en contra que s'hagi ele con
templar aquesta figura, sinó que nosaltres, en aquest 
sentit, no estam per tenir projectes de lleis que ven
gui\1 for<;ats per una via indirecta, quan nosaItres, Go
vern, tenim el mecanisme per dur-lo a terme i quan 
vostes, Grups Parlamentaris, també tener. el mecanis
me per dur-lo a terme. 

Passant al punt número 2, a la seva Resolució, jo 
diria que, a més él més de fer referencia al que va ser 
el debat, programat i dit aquí damunt pel nostre Pre
sident, aquest punt número 2 ve un poc en relació 
amb una InterpeHació que va presentar el Grup So
cialista, que té una Moció subsegüent, que també es 

debatra en aquesta Cambra, i la fórmula parlamenta
ria és aquesta Moció, pero també vaig manifestar, da
rament, que nosaltres hi esta.vem d'acord. 1, encara 
que hi ha hagi una Moció, avui sí que podem dir que 
nosaltres estam c.'acord amb el que aquest punt nú
mero 2 ens marca, i hi estam d'acord perque el Pre
sident mateix ho va dir damunt aquesta Tribw1a, pcr
que el President mateix va fer referencia a les parau
les de prudencia quant a crear un bloc superestruc
turat d'una Administració a un lloc coueret, i la polí
tica d'aquesta Comunitat Autónoma, amb aqucst tema, 
ba estat, en tot moment, de prudencia, i ha estat en 
tot moment de cautela i ha estat, en tot moment, i 
s'ha dit, i Cl-ec que voste que hi participa o els seus 
companys que participen a la Ponencia de Consells In
sulars, saben perfectament que ac;o és un deIs temes 
que realment ens preocupen i que és un deis temes 
on deim que la L1ei de Consells Insulars potser hi 
tengui alguna cosa a veure. En aqllest sentit, nosaltres, 
amb aquest número 2 hi estam d'acord, i crec que les 
raons han estat explicades. 

Passem al punt 3. Vos te parla aquí d'estar en des
Passem al punt número 3. Voste parl~ aquí el'estar 

en desacord en irreglllaritats comprovades en materia 
de política ele contractació de personal, que ha du t a 
terroe el Govern, ~ particularment amb el fet de no ba
ver pre.s la realilLació c\'accions sindicals a través del 
sistema de ('omite único Bé, jo crec que són dos cri
teris diferents, el seu i el noslre. Vostc té un criteri, 
totalment legal, tolalment loable, que és un criteri que, 
en aquest cas va en funció, fins i tot, de criteris de 
forces sindicals, a la qual cosa no hi tenim res a dir 
ni hi tenim res a entendre. Són dos criteris eliferents. 
I el Govern ha manifestat el seu criteri, i aqllest tema 
ha estat debatut r.quí, i aquest tema, en aquest mo
ment, pels dos litijadors i per dUéS postures concre
tes es troba pendent de.- resolució, és simplement una 
política de cliferenciació de criteris. El que sí li vul! 
dir és, que SI vost':: ha volgut suposar, que crec que no, 
que ac;:6 implica una reprovació a la política de perso
nal i per via indirecta, una reprovació al Conseller, en 
a<;o, aquest Govern, sí que no hi esta d'acord. I no 
hi esta d'acc.rd perque voste és conscient de la feina 
que du la Direcció General de Personal, voste és cons
cient de la reina que du ser Conseller, en aquest cas, 
responsable d.e la política de personal i voste és cons
cient coro a(~ministracions centenaries, com és l'Admi
nistració de l'Est:1t, concretament, en ~ots els seus 
anys, el problema del personal és permanent, candent 
i diari, perque és un problema de conflic.te laboral, i 
el conflicte íaboral, alla on hi ha vitalitat, sempre exis
teix, L'únic que passa és que s'ha d'anal' ordenant i 
s'han d'anar donant les solucions puntuals, que aques
tes solucions no concorden amb les solucions que dóna 
el Govern B<:tlear, hi estam d'acord que no concordin, 
pero en aquest punt dt" manifestar el desacorel d'irre
gularitat, nc.'sa ltres creim que aquestes irregularitats 
no han existit, nosaltres creim que la Cor,selleria d'In
terior, i ho demostren les cliferents propostes, les di
ferents reuníons, concretament ahir mateix, quan aquí 
estava en debat aquesta qüestió, hi havia una reunió 
que havia comen<;at a les nou i mitja del matí i a les 
set i mitja del capvespre encara no havia acabat, pre
císament amb representants sindicals d'UGT i Comis
sions Obreres. Per tant, nosaltres creim que anam, en 
aquest sentit, a solucionar el tema, a solucionar el pro
blema i, és més, voste sap que esta previst per aquest 
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Govern homologar, fins i tot, tots els funcionaris. Per 
tant, a aquest punt número 3 nosaltres no hi podem 
estar d'acord. 

Quant al pun. 4, el punt 4 és d'aquests temes on 
es pot manifestar que en el fons, creaóó d'indústries 
de transformació de productes derivats de l'agricultu
ra, ramadena i pesca, hi estam d'acord, en el fons . De 
la manera que es presenta, no, per unes limitaóons 
concretes. Fer un Pla de Creació implica indiscutible
ment un intervencionisme directe amb la creació d'in· 
dústria, i aquesta, voste sap, que no és la nostra po· 
lítica, i aquesta, voste sap que pot ser la política d'al
tres Grups i que, per tant, també respectables, nosal· 
tres, congruents i conseqüents amb el que sempre 
hem defensat, no hi podem estar d'acord. Peró crec 
que val la pena donar una serie de dades, en aquest 
punt, quines? 1 és que no hi ha producció suficient per 
fer ampliació del nombre d'indústries, ; les produc
cions s'han (~'especificar. Per una altra banda, només 
hi ha previst unes indústries de congelat i de plats 
semi-preparats, i, per una aItra banda, s'esUt estudiant 
una indúsLna de transformació de peix i, en aquest 
cas dir que a Balears existeixen indústries de trans
formació, i dir que a Balears, en aquest moment, i 
dins la política global del Govem, s'esta fent una in
centivació, no solament a través de la COl1selleria d'ln
dústrÍa en coordinació amb la d'Agricultura, de poten
ciar de cad e.. dia més les indústries de lransforamció 
que siguin capaces per donar a l'abast a ~ot el consum 
de la nostra Comunitat Autonoma i si pot ser més, 
més. 1, en '1quest moment, per a la seva informació, 
dir-li que tenim indústries de transformació en mate
ries carniques, 120, de fruits secs, 100, de vins, olis i 
derivats, 100, i de centres de manipulació, 50. Aques
ta és la nostra realitat, i aquestes indústries tendrien 
encara més capacitat de transformació; tendrien més 
capacitat d'ampliació. Una cosa és més capacitat de 
transfonnaCló i ampliació, i una altra cosa és crear 
noves indústries que s'han de crear sempre en funció 
de les possibilitats i de la materia que puguin absol'
bir. Per tant, a aquest punt 4, ja li die que nosaltres 
no hi podem donar suport. 

Amb el punt cinque, congruents amb el que han dit 
en el número 4, sí que hi estam d'acord. Per que es
tam d'acord amb el punt número 5? Perque és clar 
que nosaltres hem de fer aquí, i aquí també es va dir, 
i ha va dir el nostre President, uns programes, i s'es
tan fent, de divulgació i de millora deIs nostres pro
ductes, i a¡;o es fa mitjan¡;ant denominacions d'origen, 
que vos te sap que existeixen. Per tant, estalonar aquest 
punl número 5, nosaltres, d'entrada, ja li deim que sí. 

Quant al punt número 6, establir un programa 
d'actuació contra l'atur juvenil on es pl'evegin actua
cions específiques, em sembla que aqueste. és una que 
ha estat transaccionada i que, per tant, nosaltres tam
bé, en aqut'5t tema d'aravorir i fomentar l'ocupació 
juvenil, hi e~tam cJ'acord. 1 que aquest programa s'ela
bori en coordinació amb l'Administració Central, que 
és, en definil iva, la que realment pot i té competencies 
en aquesta materia, que és la que, en definitiva, real
ment pot i té mitjans económics per dur-bo endavant, 
nosaltres, no tengui cap dubte, sé que esta transaccio
nada, que en aquest cas, també. donaren: suport. 

Quant ::¡] punt número 7, no em vuH estendre en 
aquest punt, perque ja ha estat debatut, en certa ma
nera, quan 11a sortit aquí el nostre President a mani
festar el seu desacord amb el punt número 10 i nú-

mero 11, sobretot, amb el punt número 11. Si precisa
ment es va encarregar un estudi de protecció d'espais 
de l'INESE, és perque aquest Govern comiderava, con
siderava poe: extens el que teníem de l'lCONA. Per 
tant, crec que en aquest cas no es pot tatxar a cap 
moment que no hi hagi .hagut una voluntat de fer un 
estudi rigorós, un estudi rigorós que no és un cataleg, 
no és un calaleg, sinó que aquest ... 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Vice-president, Ji record que el punt 7 ha es

tat retirat pel PSM, i ha dit que es votaria o es trac
taria en el punt 11 del PSOE. 

EL SR. HUGUET ROTGER: 
Gracies, Sr. President. Accep aquesta correcció, tot 

dient o fent la matisació que no és un cataleg, sinó 
que és un estudi que engloba diferents apartats i són 
una serie de suggerencies i que, a cap moment, tren 
conclusions vinculats per l'organisme que l'hagi encar
regat, pero sí que nosaltres, per només ~! fet d'haver
lo encarregat, el tenim i el tendrem, en 10t moment, 
en compte. Pcr tant, passam per damunt el'aquest punt. 

I, per acabar, només dir que si hi va haver un 
tema, debatut aquí amb profunditat, tots, pero un 
tema debatut en profunditat i extensió, V9. ser el tema, 
precisament, de la finan~ació. El final1l;:ament de la 
nostra Comunitat Autonoma i de qualsevol Comunitat 
Autonoma, si és insuficient, no dóna un marge d'ac
tuació ni un marge de capacitat al Govern ni un 
marge de maniobra per' dur endavant una serie de 
programes que, a través de l'Estatut i a través d'un 
autogovern, són necessaris per a les Comunitats Autü
nomes i, en aquest cas, serien necessaris per a la nos
tra Comunitat Autónoma. És ciar que el Govern dóna 
suport a aquest punt número 9, i li dónCl suport per
que és congruent en si mateíx, perque donant suport 
a aquest pUClt número 9, que esperam que tota la Cam
bra estaloni, estam declamant el suport unanime i par
lamentari perque, d'una vegada per totes, el finan,;a
ment de la nostro. Comunitat Autónoma es contempli 
amb els termes estrictament justs, estrictament solida
ris, pero amb uns termes que ens donin una capacitat 
financera própia per dur endavant i desenvolupar tots 
aquells projectes, tots aquells programes que nosaltres 
tenim prevists. 

Sr. President, ajustant punt per punt i dins la me
sura que el temps permet, tata vegada que no hi ha 
24 hores per estudiar aquestes Resolucions, he procu
rat passar, aquí, balan,;, no sé si en aquests moments 
satisfactori o no, pero sí de cada una de les resolu
cions, i ho he volgut fer en tot moment amb un sen
tit eminentment constructiu. I reclamar d'aquesta Cam
bra que sigui congruent, si és possible i esta d'acord 
amb aquests plantejaments, amb tot el que he dit. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes ¡>:racies. Sr. Vice-presiden!. 
Sr. Serra. 
Disposa d'un temps de cinc minuts. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. Anem a concretar, el més 

rapidament possü~le, les discrepancies que existeixen 
entre Esquerra Nacionalista i el Govern, en aquests 
moments 
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Tema del Jurat de Greuges. Esquerra Nacionalista 
no s'equivoca. Si a l' Estatut d'Autonomia existeix 
aquesta possible institució, certament es pot debatre 
la necessitat que es crc·i. Quin és el mecanisme? Tots 
ha sabem, pérqUe coneixem el Reglament i l'Estatut, 
pero, Sr. Vice-pre~ident, el que és evident és que no 
ha ha fet el Govcm, el que és evident és que, si el 
Parlament he acorda, es pot fer i s'ha de fer, perque 
el Parlamenc, segons l'Estatut, és un organisme d'im
puls polític l, per tant, sobira. Per tant, en aquest pri
mer punt, Esquerra Nacionalista no s'equivoca en ab
solut, sinó que es pot aprovar i es pot fel pel sistema 
de Ponencia, es pot creUl-e que és oportú o creure que 
no és oportú, es pot pensar que el Jurat de Greuges 
és necessari o no pensar-ha, peró el que sí és evident 
és que el Parlament ha pot aprovar exercint la compe
tencia d'impuls polític que li correspon. NosaItres 
creil11 que ;;í ajuclaria a insti tucionalitzar completa
ment aquestél Comunitat Autónoma, i pensam que sí 
seria un org~,nismt' de relació amb els ciutaclans, i amb 
aixo acabam aquesta qüestió del Jurat de Grcuges. Evi
dentment, si no S'apl'OVaS, ens reservam el dret de pre
sentar la Preposició de Llei en aquest Parlament, i ja 
veurem la sert que pugui tenir. 

El segon apartat h:1 quedat admes, cosa que ens 
satisfa i COS<I que creim que és de realisme. 

Quant a política de personal, jo cree que no no
més és qüestió de criteris diferents. És qüestió de rea
litats, i és qües tió que sí que s'ha avan::;:at, sí que hi 
ha hagut ges~ ;ons . sí que hi ha hagut reunions, en certs 
aspectes hem alabat mesures concretes de l'Adminis
tració Autonhmica, pero en certs altres aspectes, creim 
que no només és qüestió de criteris, sinó que creim 
que hi ha Ulla Administració qL¡e ha crescut molt, molt 
a Palma, m~lJt poe efica« a segons quins casos, ion. 
s'ha sobrepassat el favoritisme que creim que havia 
d'haver exist! t. 

Quant al quart apartat, que vostes el neguen per 
filosofia política, perqu~ diuen que vostes no valen in
tervenir els sectors económics, que no valen interve
nir a la cre,·ció d'indústries de transformació de pro
ductes deriv8.ts d'agricultura, ramaderia ¡pesca, nos
altres ja hem dit que aixó era una idea global. Ende
més, vos tes han intervengut ja, el cas de I'albercoc és 
un cas que tots cone!xem, que donada la crisi del sec
tor, crisi també plantejada en aquest Parlament per 
primera veg~\da per Esquerra Nacionalista-PSM, vos tes 
han COmen«é:t a fer unes actuacions, i és un sector en 
el qua l hi ha hagut inten/enc¡ó de la Comunitat Auto
noma. Per tant, creim que es pot, perfectament, ter 
un pla pilot, un pla que hi hagi un possible sector pú
blic i, evidentment, que s'ajudi a reactivar el sector 
privat i incentivar el sector privat. No és qüestió no
més d'ideologies, si bé des de l'esquerra estam pel sec
tor públic i des de la dreta no s'esta pel sector públic, 
aixo ja ho sabem, pero, evidentment, en aquest cas, 
pensam que es tractariG d'intentGr salvar l'agricultura, 
ramaderia i pesca a uns moments especiillment greus, 
que són el de l'entrada en el Mercat Comú i que són, 
a més, sec tors que poden aturar una mica l'atur crei
xent. 

Quant él les aItres qLiestions que hem debatut, cer
tament ens ~tlegra que vostes, en dos mesos, vl1lguin 
dur, aquí, l'estudi de finan«ació perque el debatim i 
porque prenf'uem acorels en aquest ParIament. Ens sa
tisfa molt que en aques t punt pareix que hi haura un 
acord, 50 eliría que gairebé un;m ime, ja VCurem COl11 

acabara, ara, evidentment, ens satisfa que aquesta sigui 
una via constructiva com la majoria. de propostes ·0 

totes les que procura fer Esquerra Nacionalista-PSM. 
Senzillament voldríem acabar dient que la filosofia 

de les nostn:s propostes, a part de valer que s'aprovin, 
cosa que ens satisfara com a Grup, és que aixo impli
qui rectificació i actuacions puntuals. Perque, per 
exemple, si s'aprova, com pareix que s'aprovara, que 
es divulguin els productes que es produeixen a les 
IHes, perque els nostres consumidors els consumesquin, 
aixo vol dir, necessariament, que ha d'anar acompa
nyat d'un rigorós control de qualitat, i vol dir que ha 
d'anar acompan.yat d'una educació del cO'1SUl11iclor. És 
a dir, que aixo forma part d'una política integral, for
ma part el'ur.a política molt seriosa i que pensam que 
no s'ha dut fins ara. 

Per tan!, creim que amh aquestcs propostcs, 11 en 
total, si b(~ algulles, 11na el'elles l'hem consensuada 
amb al!res Crups Parlamentaris i, per tim!, en queden 
10, creim que la majoria signifiquen, ni més ni man
co, que posar en marxa una serie d'alternatives que 
fins ara no hi h an estades. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Vice-presic!ent, té voste la paraulzt . 

EL SR. HUGUET ROTGER: 
Gracies, Sr. President. Molt breument, no per pun

tualitzar, perque jo cree que seria reiterar una vega da 
més un critcri enfront d'un altre criteri, simplement 
manifestar --crec que és de justícia- que he tingut 
una abscnci:.: alla damunt, i és que al punt número 8, 
on posa «un pla d'orclenació viaria», en principi, no 
s'entenia molt bé que és el que valía dir un «Pla d'Or
denació Vi~r:a», perque és una figura que nosaltres no 
contemplavem, ni crec que enlloc no es contempli, ara, 
en el moment que s'ha fet l'aclariment, que suposava 
un pla d'ordenació ele carreteres, o un pla general i 
global de carretercs, en aquest punt, dir-li que també 
hi eslam d'acord, si més no, si més no puntualitzar 
que un termini de sis mesas, el consideram gairebé 
bastant justo 

Moltes gracies 

EL SR. PRESIDENT: 
Valen intervenir eh altres Grups Po!ítics? 
Pel Grup Regionalis1a de les Illes té la paraula el 

Sr. J eroni Albertí Picornell. 
Disposa d'un lemps de cinc minuts. 

EL SR. ALBERTf PICORNELL: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Realment pu

jar a aquesta Tribuna amb cinc minuts de temps, quan 
tan tes coses s'han dit aquí, no sé COl11 ha haurem de 
fer per comprimir tot el que bem de dir el'aquesta Pro
posta de Resolució. 

Jo comen<;aré a l'inreves, perque si no, si em que
da alguna cosa, jJ. veuran, quan votarem , quin sera el 
nostre vol. 

I vul! cúmem;ar pel punt número 10, que és el de 
reprovació elel Conseller d'Educació i Cultura pel seu 
nul impuls yuant a normalització lingüística. 1 jo vull 
dir, d'entraca, que nosaltres no elonarem suport a 
aquesta reprovació. r, per que no donar'em suport a 
aquesta reprovació? Perque coneixenl la voluntat nor
malitzadora del Grup que dóna SUpOít al Govern, creim 
que el Sr. Gilet esta rent una tasca molt lmportant. El 
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Sr. Gilet, en aquest camp, ha estat treballant bé, i ho 
sabem, ho sabem. Ha fet tot el que ha pogut, per tant, 
Sr. Gilet el nosire Grup reconeix la seva feina, i amb 
el nostre vot, aquesta Cambra no el reprovara. 

El punt 11 és distint, tampoc no votarem que sÍ, 
votarem que sí en el sentit que esta, ja la política 
d'Ordenació del Territori, com que tendrem oportuni
tat de parlar-ne més temps, creim que havent-hi una 
altra Proposlció, en aquesta nosaltres també votarem 
en conlra, i ja explicarem després les raons de la nos
tra postura de vot, quan vengui la Proposta del Grup 
Socialista. Pero crec que és de justícia reconeixer que 
no es pot dir que el Conseller de Cultura no ha fet, 
en normalització lingüística, tot el que ha pogut. I, 
com que, al nost!"e criteri, qui fa tot el que pot, no 
esta obligat a més, Sr. Gilet, repetesc, nosaltres l'esta
Ionarem. 

Quant a !'altn: articulat, per anar aviat i veure-ho 
en cinc minuts, nosaltres votarem que no a la propos
ta que es constitueixi una Ponencia pe)" al Jurat de 
Greuges . I no perque no creguem que no sigui impor
tant que hi hagi un Jurat de Greuges aquí, sinó que 
creim que la carrega legislativa i les prioritats legisla
tives poden ajornar bé aquest projecte de llei, bé en 
aquesta legislatura bé a la proxima, perque no crec 
que hi hagi cap desastre el'aquí a lIavor que faci nc
cessari tenir el Jurat de Greuges. Cree que sí, perque 
és a l'Estatut, pero aquest no és el moment aelequat. 

El punt 2, que s'elabori en el termini de sis me
sos el Pla d'Infraestructura, nosaltres vatarem que sí. 
pero volem fer constar que ens pareix que falta tam
bé que s'inclogui a Mallorca, perque, encara que Ma
llorca té un tractament clistint, el 110stre Grup se m
pre donara ~uport que les transferencies de competen
cies siguin horitzontals per a tots els Consells. Per 
tant, discriminar el Consell de Mallorca, en el sentit 
de perque és aquí, no obstant aixo, creim que també 
hi ha una prob1ematica distinta a les iHes menors, 
com é!' la t:ansfnencia de funcíonaris a un moment 
determinat. Per tant, donarem suport al punt núme
ro 2, 

En el 3, ens ,¡bstenclrem. Ens abstenclrem perque 
no podem mostrar cles8.corcls amb írreg:ularitats com
provacles , pcrque nos3.ltres no en tenim cap de com
provada, per tant, nosaltres ens abstendrem, perque 
pareix que 2ixo és una esp(!cie de contenciós entre el 
PSM i el Guvern, 

En el quart, que ciu que el Govern eIabon i pre
sentí al Par!ament en el termini de sis mesos un pla 
de creació j'inclústria de transformació de productes 
derivats d'agricultura, ens hi abstendrem per raons 
programatiql1es i per raons del nostre programa. Nos
altres no dúnarem suport mai a cap pla de creació 
d'empreses. Nosaltres creim en la llibertat i en l'eco
nomia lliure i creim que les empreses les han de crear 
els empresaris. Si aixo hagués dit, que es crel un pla 
d'incentius per a judar les empreses que es crell1 per 
fomentar la indústria de trans{ormació, tal vegada ho 
hauríem aprovat, pero crear empreses ei Govern, no, 
i jo esper que el Govern de Coalició Popular, menys, 
pero nosaltres tampoc no hi estam d'acord. 

En el cinc pare ix que ja tothom hi esta d'acord, 
clivulgar els productes de qualitat de les nos tres illes 
i procurar que es consumesquin, cara a incentivar la 
producció de les nos tres illes, compta totalment i ab
solutament nmb un grup que té, precisament, dins el 
seu programa fomentar tot allo !lostre, el d'aquÍ. 

L'atur juvenil, també, jo vaig parlar ahír, des 
d'aquesta Tribuna, del greu problema que hi ha d'atur 
juvenil i que, per tant, fins i tot, vaig ter una certa 
derivació d'eH, quan parlavem de política juvenil, tam
bé li direm que sí. 

El punt 7 ja esta, pareix, nosaltres no estalonarem 
aquest punt, em va dir que el retiraran, per tant, en
cara que els ho volguéssim estalonar no podríem, per
que el retiren, amb la qual cosa no cal més explicació. 

El Pla d'Ordenació Viaria, nosaltres creim que és 
innecessari que el presentin, perque si hi ha una cosa 
és el Pla d 'Orc1enació Viaria pel conveni que hi ha 
amb el Govern de la Nació i que, practicament estan 
totes les vies ja contactades o, almanco, disposades a 
fer dins aquest conveni, no obstant vull dir cIar que, 
és a dir, hi ha voluntat del Govern de presentar-ho, no 
serem nosaitres qui ímpedirem que es complesqui 
aquesta voluntat. 

Donarem suport al punt 9, quant que es presenti 
al Pélrlamen~, en el termini de dos mesos, l'estueli de
tallat sobre el sis~ema de finan<;ament de la Comuni
tat Autónoma. I li donarem suport perquc, ja que j'al
tre elía no en varem parlar, per ventura tendrem ciar 
que passa. perquc, fil1s ara, jo no ho tenc gens clar. 
Les declaracions del Govern, mitjanc,:ant el seu Presi
dent, de cliscriminació, que som la Conllwitat Autano
ma més agrf'l.ljada d'Espanya, jo ho he de creure per
que ho diu el President, aleshores m'agradara confir
mar-ho quan tenguem aquí aques1 estueli, quan el pu
guem tractal' aquí, al Parlament, i jo crec que és 
important que en aquest punt hi hagi un acord del Par
lament, perque el Govern tengui el suport d'aquest 
Parlament, per anar al punt ele poder dir quin és el 
sistema que ens convé, logicament, aixo també ho de
fensam, dins el sistema solidari ele l'Estat Espanyol, 
perque aquest Diputat que els parla va clonar vot al 
Senat, a la Constitució i, per a nosaltres, la Constitu
ció és d'aplicació estricta, corri a Llei de lleis. 

Per tant, aquesta sera la nostra postura davant les 
Propostes de Resolució del PSM, Esquerra Nacionalis
ta. Pensam que estam contribuint que anem endavant 
en la tasca de clur entre tots a110 que més puguem 
aportar perque les nos tres illes vagin endavant, i al 
nostre criteri fent i votant, com votarem, aquestes re
solucions, p<:l1sam que som en aquest camí. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Albertí. 
Sr. Tria)' té voste la paraula. 
Disposa de cinc minuts. 

EL SR. TRIA Y LLOPIS: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Vul! 

dir, en principi, que tenim grans coincidencies amb 
les Propostes de Resolució del Grup d'Esquerra Na
cionalista, coineidencies en temes, coincidencies quant 
que estalonárem temes específics que ells proposen i 
que no han tractat ni són tractats a altres Propostes 
d'altres Grups, i, per últim, que també ~enim algunes 
matisacions, algunes diferencies que mostrarem a al
guns punts o propostes concretes. 

Entrant directament en la relació, participam ple
nament de "interes i de la conveniencia ce la Llei del 
Síndic de Greuges, una figura, una institució del nos
tre Estatut que creim important desenvolupar com 
més aviat millor per a la defensa del ciutada davant 
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els abusos possibles de l'Administració. Crec que els 
Diputats, eh Grups Parlamentaris, són f'ls que tenen 
basicament la iniciativa legislativa i, per tant, amb mol
ta més raó, la pot tenil" el conjunt dels Diputats, el 
conjunt del:o Grups Parlamentaris, a través d'una Po
nencia conjunta, com s'esta fent a la LJei de Consells 
Insulars, aprovadct pel PIe d'aquest Parlamento 

El Pla d'Infraestructura quant a patrimoni i per
sonal a les mes, hem de dir que, lamentant els acords 
de la Mesa, que acatam, lógicament, sempre, pero ha
ver postposat el debat de les Mocions de les Interpel
lacions precedenb a aquest Debat de Política General 
se superposa plenament amb una Moció nostra, que 
deia textualment, que diu, i que hauríem de discutir 
dimarts, jo no sé ja com quedara després d'aquesta 
aprovació, d;scussió i votació d'aquesta Resolució, diu 
exactament: «Elaborar un Pla d'Infraestructura Admi
nistrativa qL:C contcmpli aquestes necessitats, desglos
sades per Conselleries i les inversions previstes, per 
tal que sigui envic.t al Parlament». Com es pot veure, 
hi ha una gran coincidencia que. logicament, ens obli
gara a votar a fa'.-or aquesta Proposició, si bé ens ha
gués agrada t haver-la pogucla exposar amb més prota
gonisme i autonomia en el debat de dimarts, perque 
era conseqüencia d'una InterpeHació nostra. 

Quant a la política de personal, de contractació de 
personal, certament, certament. hi ha hagut inflacció 
i hi ha hag~ lt favoritisme, cerL8ment lli ha hagut prar
l-ogues discreccior:als, arbitraries, de contractes tem
porals, per convertil--lo:, en cof1tractes dcfinitius, prac
tica que hem de qLlalificar, necessariament, de clienta
lista o de cercar la pura sumissió del contractat o 
d'afavorir la seva coincidencia ideologica ;:lmb els mem
bres, amb els partits dd Govern. I aixó, certament és 
reprovable i és s,lIudable que aquesL Parlament mani
festi el seu desacord. També hem d'exposar que no és 
una pura di~puta secundaria. no és un plet de poca 
importancia el que es planteja davant la Magistratura 
pels Sindicats represematius de Comissions Obreres i 
UGT, en defensa de la llibertat sindical, en defensa de 
l'aplicació de la Llei i de la convocatória precisa d'elec
cicns sindicals, .i que, com ja explicava ahir, aixo mos
tra una manca de dialeg entre el Govern i les Centrals 
Sindicals, que no hauric. cl'haver arribat mai a_ aquest 
punto 

En relació al Pla de creació d'indústries de trans
formació de productes derivats de l'agricultura, rama
deria i pesca, entenem, entenem, i en aquest sentít 1i 
donam suport, quc no es proposa un pIé< de creació 
d'empreses públiques, c:ntenem, almanco nosaltres, que 
es tracta de la creació d'un Pla per impulsar, per im
pulsar la cODstitució d'empreses tral15formadores i, en 
aquest sentit també coincideix amb l'esperit de la nos
tra, d'una de les Mocions, que discutirem, no, en aquest 
cas no hi ha tal coincidencia com a l'anterior, de fer 
estudis encaminat:> al foment i creació de noves indús
tries, certament semprc, sempre que hem parlat en 
aquest Parlament de sectors prioritaris, un deIs que 
s'anomenen i 11cm anomenat sempre, a diferents de
bats de pressuposts, en diferents oportunitats de polí
tica económica, general, sempre ha estat aquest de la 
transformació de productes agraris propis. 

I2'.ualment hem de clir que la defensa deis produc
tes nostres, de les coses nostres no és exclusiva, óbvia
ment, de cap Gn¡p Parlamentari i que, per tant, tam
bé feim nostra aquesta proposta de divulgaeió deIs pro
ductes de qualitat per incentivar el seu consumo 

La proposta 6, relativa a l'atur juvenil, ha estat 
transaccionada amb el Grup Socialista, per part del 
Grup d'Esquerra Nacionalista i, per tant, tendré opor
tunitat de tractar-1a a la intervenció del Grup propio 

La 7 esta retirada, també en benefici d'una de més 
amplia del Grup Socialista. 

El Pla d'Ordenació Viaria, eom a tal Pla de Carre
teres és un deIs temes que, en certa oportunitat, vaig 
tenir ocasió de dwlogar amb el Conseller d'Obres PÚ
bliques, al Parlament. No em va, diguem, donar una 
gran satisfacció, perque em va respondre amb ambi
güetat, pero tampoc no es va negar que pogués ser dut 
aquí, al Parlament, aquest Pla d'Ordenació Viaria, Pla 
de Carreteres, aquest Pla Viari, i creim que és inte
ressant dur-Io, si bé, efectivament, ja parteix el'un gran 
condicionant, i és que, sense consulta al Parlament, 
que no és obligada, pero que hagués estat bastant con
venient, quant a les prioritats, s'ha establert el conve
ni, una polItica d'inversions a quaLre anys. De totes 
maneres, recordem que marcar p1-ioritats no acaba als 
quatre anys, marcar una planificació de caneteres és 
a un horitzó molt més llarg, que s'han imposat, i a<,:o 
llagués esLa1 bo que hagués tengut un estalonament 
parlamcnLari previ, si hagués estal possiblc, s'han im
posat soIucions viaries a ajuntaments importants, i 
que són de gran importancia estnlcturadora de la seva 
situació urbcmística, qu~ moltes vcgades, t'ncara, es de
fensen es quemes \'iaris obsolets, que res ponen a plane
jaments de principis deis anys 70, i que no estara gens 
de més revi,'ar tot aquest conjunt de prapostes d'una 
manera ordenada en el Parlamcnt. 

Quant a l'estudi de finan<,:amenl de la Comunitat, 
nosaltres tellim una alternativa, tenim una proposta en 
aquest sent!",-, creim que és més bona, si bé l'objectiu 
és el mateix. que és d1sposar d'aquest estudi seriós i 
rigorós. Nos;:tltres creim que és millor que no sigui el 
Govern qui faci aquest estudi, creim que hi haura 
molta més garantia d'estalonament parlamentari i uni
tari, que és el que se cerca a les propostes que surtin, 
si aquest cs1udi es fa a partir d'una Ponencia Parla
mentaria, p(~ro amb tor l'assessorament que sigui ne
cessari, exkrn i que, per a<,:o, defensarem posterior
ment aquesta possibilitat. No obstant aixo, no és que 
estiguem en desacord, en absoluto Si aquesta és la pro
posta que va endavant, amb aquesta possibilitat 
d'aquests dos me50S, que aixo sí que és important ha
ver subsanar aquest error mecanografie pel Grup del 
PSM, pugui estar fet i pugui estar a disposiciá del 
Parlament. 

Quant a les reprovaeions, no entraré a la Conse
lleria o al Consellcr d'Obres Públiques, tenim una pro
posta de mes amplitud. i tendrem oportunitat, supos, 
de defensar-la ampliament. I, quant al tema de l'escas 
o nul impul~ de la normalitzaeió lingüística per part 
del Conseller ck Cultura, hem de dir que nosaItres 
compartim les crítiques del Grup d'Esquerra Naciona
lista i que, a pesar de la nuHa voluntat normalitzado
ra del Grup que dóna suport al Govern, doni diferents 
matisos a l'actuació del Conseller, per a nosaltres no 
és aquest el nivell de referencia. Per a nosaltres, el 
nivell de referencia és qui.na hagués esta! la norrnalit
zació possiblp si, no tan soIs hagués estat un altre Con
seller qui ocupés aquest carrec, sinó si hagués estat 
un altre el Grup Parlamentari que li donés suport. 

Moltes e-racies. 
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EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat, 
Pel Grup Popular, té la paraula el Sr, Cosme Vi

dal i Juan. 

EL SR. VIDAL JUAN: 
Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Disposa d'un temps de cinc minuts. 

EL SR. VIDAL JUAN: 
Si em dispensa, fins i tot, no f'aré ús de la Tribu

na, perque em sobra temps amb aquests cinc min~ts: 
i me'n sobra, no perque sigui superior als altres, S1110 

senzill ame.nl perque el que jo podria haver dit, ja ha 
tengut dos t::xceHents Porlaveus amb el President i el 
Vice-pres iden 1 de l Covem. o obstant aixo, sense des
élutoritza,' ningú vull fer una punlllalització al que s'ha 
dit sobre el punt vuit. I és que el Pla de Carretere~, 
ha dit molt bé, que es podia fer, que de tct es dura 
aquí, al Parlamento pero que és impossibJe en sis mc
sos, i, pel- tant, no hi es tarem d'acord, en nom del 
Grup ho elie i ho matís, que no estarem d'acoru tam
poc amb aquest punt vUÍt, tal com est~. , 

També podría air, i ja res més, me,> que tambe 
em relleva d.'haver de parlar la coincidencia quasi to
lal qu hcm t ngul ta'11bé amb el Crup Regioo~lisl~: 
i die qua i lotal, pe rque. sí voldli fe,' .una mar.l. a 10 

en el punl tres, i n pre isamenl a la mterv:nclo de l 
Gntp R egioJlalis ta . inó dir que nosallre aqu J no enS 
ab tentlrem, smó qu ' direl11 que no, perque nosaltt- s 
cX'chn que el crileri ele om.lLe ún ic, q L~e n? ho om
partim, malgraL comprenen que el detc~sl un ~I tr~ 
Grup, 00 és vertaderamcnl defendre la Ihb~rta.t s tndl
cal, pe r lant, no allre , de~ del nOSlre. cntcn creim 
que la p stlLra el el Govern es la que de(eo~a la verta
dera lIibert ai sindical i, per tan t, aquí dlrem c lara
ment que no. , 

I, per acabar, quasi és una qüestió d'ordre, pero 
així llevam una aItra intervenció. Voldriem demanar 
que quan es voti, ja que es votaran ara, al final, es 
llegesquin Ulo pcr un cada un deis apartat~ abans de 
votar-se, perque així no s'indduira a confuslOns: 

Moltes >Tacies Sr President, Sres. i Srs. Dlputats. o '. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes zracies. Sr. Diputat. 
Sr. Seb;sW1. Serra Busquets, té voste la paraula. 
Sr. Sebc,stia, segons veim, a l'apartat dos, si afe-

geixcs la paremIa «Mallorca», UM et votara sí, i a I:apar
tat vuit, si amplies el termini de sis mesos, tambe, eh? 
Val' Aleshores, ja haul'Íem avan«at bastant, eh? El dos 

el \luit. 
Disposa d'un temps de deu minuts. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Procurarem ser més breus. En primer lloc, ¡'agrai'

roent d'Esquerra Naciona li s ta·PSM al clialeg que hi ha 
en aguest Parlarnent i, sobretot, a l'acceptació, per 
part de tot s els Grups, (~e Propostcs que. la nostra in
tenció és que sigl1in positi ves i que impliqnin certs 
canvis, que creim qu e són positius . 

En ~cgon lloc, també per arribar a postures con
juntes, acceptaria Esque rra Nacionali s ta inc\oure la 
paraula, el C'oncepte «Mallorca» en el punt. de I.'estud~ 
d'infraestnlctura, a proposta del Grup ReglOnaltsta, S1 

bé ho dona\'em per implícit, pero creim que cal afe
gir Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. I, respec
te al tema del Gntp Popular, certament el Pla de Car
reteres, tall1bé ens pareixeria constructiu ampliar el 
termini, quins mesos el Govern ... ? 

(RiaIles) 
Vuit mesos? Per tant, un any, dotze mesos, Esquer

ra Nacionalista no lé cap empero sempre i quan ven
gui al Parlament per a un debat construc1iu, en aquest 
cas, en el termini de dotze mesos. 

Fetes aqueste~ enteses, així, a nivell coHoquial, ra
pid i potser que ef'icac,:, j2. ho veurem, el temps no 
dira, i fets ds a-gra'iments perlinents, sí que ara hem 
u'acabar fer.t un parell d'observacions. 

És lúgic que hi hagi discrepancies en el tema de 
la creació d'indústries derivades del sector agricola, 
ramader i de pesca, és logic que hi siguin perque el 
Govern i el Gnlp Regionalista mantenen una via no
més subvenciünadüra. Una via només subvencionadora, 
i nosaltres mante¡¡jm la possibilitat que es generi un 
altre tipus de planificació económica, nn aJtre tipus 
d'actuació i, en definitiva , que 11i hagi Wl complement, 
entre el sector privat i el sector públic, i que el sector 
públic incentivi el sector privat. Són dues ideologies, 
per tant, creim que és evident que no hi ha hagut una 
entesa, si bé creinl que nosaltres anam encertats res
pecte el'aquest tema. Pero, també hem de dir que hi 
ha un parell d'incoherencies que vo1em assenyalar a 
l'exposició que ha Jet el Grup Regionalista. Si ahir el 
Grup 'Regionalista ens. deia que s'ha d'aprofundir a 
l'Estatut, Pins als maxims, coro és que avui no vol 
aprofundir <: l'Estatut en el concepte de creació del 
Síndic de Greuges? Ahir ens deia, clarament, que tre
guem tot el ~uc 2. l'Estatut d'Autonomia, i en aixc> coin
cidim, en la filosofía, Esquerra Nacionalista i el Grup 
Regionalista a aixo crec que ho hem defensat fa dos 
anys i míg, pero ara, avui resulta que no, aixo, amb 
aixo, no, aixc. no importa en aquests moments, per tant, 
creim que és una incoherencia i, sobretot, quan es 
tracta que un Sír,dic de Greuges significa defensar el 
ciutada davant de I'Administració. 

Una segona qüestió que volem, també, dir en 
aquesta darrera in.tervenció nostra, en aquesta defen
sa, és també una altra incoherencia del Grup Regiona
lista. La qüestió de la política de personal. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Sebastia., en aquests moments, voste esta con
cloent el debat, nG m'inici'i \loste un debat sobre de
terminades coses on ja s'han fixat posicions . 

EL SR. SERRA BUSQUET5: 

Sí, senvür. Gracics 
En definitiva, la política ele personal ha estat un 

tema, rectificant la intervenció, a proposta del Sr. Pre
siden!, la política de personal ha estat un de'ls temes 
que hem dut més lla!gament a aguest Parlament. I 
nosa ltres creim que sí. que s'han demostrat irregulari
tats durant més d(' dos anys, cre im que sí hi ha hagut 
rasses posit:ves, pero també s' han demos trat írregula· 
ritats. 1, per tant, pcnsam que s'ha de criticar i s'ha 
d'intentar qve s'acabin les irregularitats. 1 n'hi ha una 
de molt im~ortant: :lO disposam d'una pl antilla orga
nica deIs en,pIea!s, deis funcionaris u'aquesta Comuni
tat Autonoma, i aixo és una irregularitat per via direc
ta i per via indirecta 
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1, per acabar, volem insistir molt en el tema de 
normalització lingüística. S'ha fet feina, creim que no 
la que s'hagués pogut fer portes a defora. pero se n'ha 
feto Sabem de la bona voluntat del Conseller, moltes de 
vegades demostrada, peró, nosaltres volem insistir, par
lar de normalització li!l:güística, avui, és dins l'Admi
nistració Autonomica. 1 saben tots els Grups aquí re
presentats que tenim raó, en el fans, com tenim raó 
en el tema del calaleg ICONA i el cataleg INESE que, 
per cert, el d'ICONA és més complet que el de l'INE
SE, en contra del que s'ha dit aquí, avui. 1, per aItra 
banda, voldríem també recordar que a al1 res adminis
tracions, per exemple, al Consell Insular de Mallorca, 
la normalització lingüística, dins l'adminió>tració, si bé 
no és completa, esta molt més avan<;ada que el que 
s'ha fet dins l'Administració Autonómica. 

Per tant, molt conscients que en el fons en e1s te
mes en que es discrepa amb Esquerra Nacionalista, 
pensam que tenim raó, mantenim, com és natural, les 
nostres Propostes, si bé, insistim, creim que aquest 
debat ha anat al final per uns camins, que creim que 
són satisfactoris positius per al futur d'aquesta Auto
nomia. 

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

minuts. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per favor, recomen<;a la sessió. Debatrem a conti

nuació les Propos::es formulades pel Grup Parlamenta
ri Socialista. 

Sra. Secretaria, voldria fer lectura d'aquestes Pro
postes, per favor? 

LA SRA. SECRETARIA: 
«l.-El Parlament de les Illes Balears insta el Go

vern de la r:omunltat Autónoma que en el termini de 
tres mesos r;resenti un Projecte de Llei Electoral». 

2.-E~ Parlament de les Illes Balears insta el Go
vern de la Comunttat Autónoma a presentar, en el ter
mini de tres mesos, un Projecte de Llei de Patrimoni 
de la Comunitat Autónoma. 

3.-El Parlament de les Illes Balears insta el G~ 
vem de la Comu:1Ítat Autónoma que, en el termini de 
tres mesos, presentí un Projecte de Llei de Sindicatura 
de Comptes. 

4.-EI Parlament acorda constituir, de forma im
mediata, unél Ponencia amb la presencia de tots e1s 
Grups Parlamentaris i dotada deIs mitjans tecnics pre
cisos per ta] d'elaborar un estudi sobre la problema
tica del fin2.n<;ament de la Comunitat Autónoma, que 
sera sotmesa a la consideració de la Cambra. 

S.-El Parlament de les IHes Balears insta el Go
vern de la Comunitat Autónoma a suspendre temporal
ment, fins a la fixació de les zones i sectors d'actuació 
preferent del Pla Económic Regional, la concessió de 
subvencions i interes de credits per a inversió i tre
soreria. 

«6.-El Parlament de les Illes Balears insta el G~ 
vern de la Comunitat Autónoma a extremar el control 
que, en funció de la seva participació i del segon aval, 
li pertoca sobre la Societat de Garantia Recíproca, co
municant al Parlament les mesures preses». 

La proposta 7 ha estat transaccionada amb la nú
mero 6 d'Esquerra Nacionalista. 

«8.-El Parlament de les Illes Balears reprova la 
política d'Ol'denació del Territori duta a terme pel 
Conseller d'Obres Públiques». 

9.-EI Parlament de les Illes Balears insta el Go
vern de la Comunitat Autónoma a reforc;ar les mesu
res d'ordre legislatiu reglamentari i de gestió per tal 
d'assegurar la preservació del medi rural d'edifica
cions, parceHacions i usos contraris i incompatibles 
amb el des ti agrícola-ramader i natural d'aquest. 

IO.-El Parlament de les Illes Balears insta el Go
vern de la Comunitat Autónoma a presentar al Parla
ment, en el termini de tres mesos, un Projecte Legis
latiu d'Ordenació Territorial, que permeti desenrotllar 
amb vigencia unes directrius d'ambit supra-municipal 
que assegurin la coherencia i racionaJitat de les deci
sions basiques deIs plans i normes municipals. 

11.-El Parlament de les IHes Balears insta el Go
vern de la Comunitat Autónoma a remetre al Parla
ment, en el termini de dos mesos, els estudis sobre Es
pais Naturals elaborats per l'ICONA i per l'INESE, 
amb unes propostes d'actuació per a la definitiva ca
talogació i protecció del medi natural. 

12.-El Parlament de les Illes Balears insta el Go
vern de la Comunitat Autónoma a sotmetre a informa
ció pública, en el termini de trenta dies, a concloure 
la tramitació a la major brevetat, deIs plans d'especial 
ordenació i protecció de les Arees Naturals d' Especial 
Interes d'Es Trenc-Salobrar de Campos, Sa Punta de 
N'Amer i Ses Salines d'Eivissa i Formentera, exigits a 
les corresponents Heis de declaració,. aptovades pel 
Parlament. 

13 .-El Parlament de les Illes Balears insta el Go
vern de la Comunitat Autónoma a elaborar, en el ter
mini de sis mesos, un cataleg d'urbanitzacions iHegals 
i· 'd'enviar-lo al Parlament per al seu debat i aprovació. 
junt amb unes .propostes legislatives i de gestió, per 
donar-los solució definitiva. 

14.-El Parlament de les Illes Balears insta el Go
vem a culminar, en el termini de dos mesos, els tre
balls del Pla Hidrológic de les Illes Balears i a esgo
tar totes les possibilitats d'actuació que la Comissió 
de Planificació Hic1rológica de les Illes Balears permet. 

IS.-El Parlament de les Illes Balears insta el Go
vern a coordinar amb el conjunt d'ajuntcments i Con
sells Insulars la política d'infraestructura i activitats 
culturals i có>portíves. 

16.-EI Parlament de les Illes Balears insta el Go
vern a elaborar, en el termini de seixanta dies, un pro
grama d'alfz.betització d'adults i remetre'l al Parla
ment per a la seva aprovació. 

17.-El Parlament de les Illes Balears insta el Go
vem a extn:.mar l'acció inspectora per tal de donar 
compliment & la Llei d'Allotjaments Extrahotelers. 

I8.-EI Parlament de les Illes Balears insta el Go
vem a presentar per al seu estudi i aprovació, en el 
termini de Irenta dies, el programa de Promoció Ex
terior del Turism~ per a l'any 1986. 

19.-El Parlament de les Illes Balears insta el Go
vem que el2.bori, en el termini de tres IY1~SoS, un in
ventari de finques millorables i abandonades. 

20.-El Parlament de les Illes Balears insta el Go
vern a presé'ntar un Projecte de Llei sobre la proble
marica de la drogadicció en el qual es contempli la 
prevenció, l'assistencia sanitaria, la rehabilitació i la 
reinserció secial dels afec~ats. 

". 
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EL SR. PRESIDENT: 
_ Moltes gracies, Sra. Secretaria. 

Pel Grup Parlamentari Socialista, té la paraula el 
Portaveu d'aquest Grup, el Sr, Joan Francesc Triay 
Llopis. 

EL SR. TRIA Y LLOPIS: 
Sr. PresIdent, Sres. i Srs. Diputats. De les moltes 

Propostes de Resolució que, tant de sentit crític, com 
de control i d'impuls a l'acció del Govern, hagués po
gut presentar el Grup Parlamentari Socialista, hem fet 
una breu selecció per presentar en el PIe d'aquest Par
lamento 

EIs temes que presentam avui tracten les següents 
materies: lleis basiques per desplegament de l'Estatut, 
financ;ament de la Comunitat Autónoma, política eco
nómica, plantejament de greus problemes socials, coar
dinació de política cultural i esportiva, coneixement 
més profund per a la millora de l'agricultura, promo
ció i ordenació del sector turístic, política d'aigües i 
política territorial. 

Per anar completant l'entramat de l'Estatut, im
pulsam el Govern a presentar tres lleis institucionals: 
la Llei EleCToral, la Llei del Patrimoni i la Llei de la 
Sindicatura de Comptes. 

La Llei Electoral és una !lei necessaria, és una llei 
que tots ens hem compromes a diferents moments a 
plan tejar en el Parlament, en els nos tres programes 
e1ectorals. És una llei que el Govem, insistentment, ha 
dit que teni? preparada, i nosaltres I'instam que la du
gui a termini fix, que la dugui aquí en tres mesos. No 
és excusa que el Govern estigui en minoria parlamen
taria per incompEr aquesta obligatorietat que l'Esta
tut estableix, creim que es pot governar en minoria, el 
que no es pot fer és, amb l'excusa d'estar en minoria, 
no governar, i entre les obligacions de governar, en 
aquest cas i en aquest moment historic, hi ha la de 
presentar la Llei Electoral. Si no tenen majoria, ja 
s'aprovara la Llei en el Parlament, en el Parlament ja 
es creara la majoria per dur-la endavant, nosaltres te
nim clars quins són els plantejaments i els contenguts 
que aquesta Llei ha de tenir, hem defensat sempre el 
criteri de p,oporcionalitat, hem defensat sempre el cri
teri de districte insular. Proposin vos tes les seves po
sicions, duguin-Ies al Parlament i, entre tots, si no la 
seva, la que sigui, treurem endavant una Llei Electo
ral que crec que és obligat acabar la legislatura amb 
una llei aprovada. 

La Llei del Patrimoni i la Llei de la Sindicatura de 
Comptes SÓJl lleis necessaries per regular els aspectes 
patrimonial s i de gestiú i control financers. Lleis que 
ja van ser ahir comentades a la meya intervenció. 

En ~l tema del financ;ament, que ja vam tractar 
ahir, ampliament, hem considerat imprescindible pren
dre la iniciativa que ha estat coincident, en alguns as
pectes, amb els al.tres Grups, amb el Grup d'Esquerra 
Nacionalista, sobre la necessitat d'un estudi rigorós, 
un estudi serió s ~obre el fet de la situació actual, del 
financ;ament, sobre les xifres reals, sobre les compa
racions reals amb tots els indicadors d'altres Comuni
tats Autonomes, sobre les alternatives possibles 
d'aquestes situacions. Un estudi, sense exageracions, 
sen se dades heterogenies, sense mistificacions, sense 
dramatismes, com corres pon a un estudi tecnic i polí
tic. Nosaltres creim que el lloc adequat per plantejar 
aquest estudj és el Parlament, és la casa de tots, és 
aquí on hi ha tot<; els Grups Parlamentaris i, per tant, 

la representació . popular, que no és que l'hagin de fer 
els Diputats, peró una Ponencia conjunta, amb el ma
xim assessorament possible de la nostm Comunitat, 
amb les personalitats més rellevants de l'economia i 
deIs estudis territorials, poder plantejar unes propos
tes de conclusió en el PIe del ParIament que, fetes per 
aquest camí. probablement tendrien garantida la ma
joria o la unanimitat deIs membres d'aquesta Cambra. 
Creim que aquest estudi és preví a qualsevol decisió, 
que és prevl a qualsevol negociació i, per tant, que és 
un -estudi molt urgent i necessari i, en aquest sentit, 
manifest la diferencia amb el Grup d'Esquerra Nacio
nalista, que encarrega al Govern fer-lo, cosa que creim 
molt legítima i respectable per la seva part, peró la 
nostra proposta concreta és que sigui el Parlament, 
que sigui la iniciativa parlamentaria i el treball parla
mentari que dugui endavant aquesta tasca. 

Quant a la política económica, dues propostes con
cretes. Una, acceptada. en certa manera o, almanco, 
amb una certa auto-critica per part del President de 
la Comunital Autónoma, ahir, que és el de la Societat 
de Garantia Recíproca. Ahir parIavem de quines són 
les xifres importants de risc que esta assumint aques
ta societat i que estan avalades per la Comunitat Au
tónoma. Creim que s'ha d'extremar el control, simple
ment que el Govern prengui les mesures adequades 
per extremar aquest control sobre la societat, sobre 
els projectes que reben aquests avals i aquests credits 
per tal d'assegurar una situació sana i segura a la Co
munitat que té la responsabilitat fínancera última, do
nada la desproporció real, important entre el capital i 
els avals aconseguits. I que aquestes mesures les du
gui al Parlament per a coneixement i per a debat deIs 
Diputats. 

Quant a les subvencions de credit, on vull observar 
que hi ha un error de mecanografia autentic, no de 
mecanografia fictícia, quant a la redacció. per tant són 
subvencions de credit, d'interes. i de credit, el que 10-
gicament es vol dir. Proposam, propugnam la suspen
sió temporal. mentre l'anunciat Pla Económic Regio
nal, que dcu estar molt próxim a entrar a aquest 
Parlament, si hem de creure, i les he de creure, les rei
terades manifestacions deIs diferents membres del Go
vern, a l'espera d'aquest Pla Económic Regional esta
blesqui els ~'ectors d'acció prioritaria i, per tant, pu
guem centrar ja, definitivament, l'acció impulsora, rac
ció subvencionadora, l'acció subsidiaria del Govern so
bre els sectors i les comarques que realment ho 
necessiten, i no de forma indiscriminada. 

Tres problemes socials greus mereixen avui la nos
tra atenció, i els duim aquí planteJats en forma de re
solució: ratnr juvenil, la drogadicció i l'analfabetisme. 
Tres problemes greus per a una societat que presu
meix, i amb raó, de culta, de rica i de prospera. El 
problema de l'atur juvenil és un deIs problemes real
ment greus en aquesta i a qualsevol Comunitat, en 
aquesta, perque és el component principal de l'atur, 
perque és l'atur més real, més autentic de tots, proba
blement, els que estadisticament apareixen, perque, 
precisament, a les persones joves és aquí on la socie
tat ha fet el rnaxim esforc; d'educació i d'instrucció, 
amb les persones que més hem gastat tots, que més 
ha invertit !a societat, en escola, en estudis, en uníver
sitat, precisament aquestes són les que més dificultat 
troben per entrar en el mercat de treball i per asse
gurar-se una ocupació i un lloc que correspongui a 
aquesta instrucció i a aquesta preparació. f.s una au-
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tentica dilapidació social tenir aquesta situació de jo
ves aturats, amb aquesta proporció greu que nosaltres 
patim. I, en aquest sentit, proposam, d'una manera 
transaccionada amb el Gíup d'Esquerra Nacionalista 
que tenia una proposta molt similar, amb ;matisos, 
simplement, de diferencia, proposam que es faci un 
pla d'ocupació juvenil, que aquest pla d'ocupació ju
venil es faci consultat amb els agents socials, centrals 
sindicals i organitzacions empresarials, que es coordi
ni amb l'Administració Central i que, després, la seva 
execució es faci en cooperació amb I'Administració Lo
cal, per tant, amb els ajuntaments i amb- els Consells 
Insulars. 

La drogadicció, crec que, si de qualque problema, 
tots som especialment sensibles i coneixedors de les 
pernicioses conseqüencies individuals i coHectives que 
crea, és del de la drogadicció, és del de les toxicoma
nies . Creim que la manera més adequada per comen
<;:ar a resoldre aquest problema és la legislació sobre 
aquest tema, el recent congrés de Socio-Droga-Alcohol 
es debat precisament a Palma, i entre les seves con
clusions establia que l'adequada manera d'enfocar, de 
coordinar l'actuació d'entitats públiques i privades per 
combatre tot conjuntament el problema de la droga
dicció és a través de la legislació de les Comunitats 
Autonomes i, endemés, en aquest sentit ja hi ha ex
periencies que poden ser assimilades, perfeccionades, 
criticades, sobre les quals ja fer un plantejament su
perador. Aquesta llei, que demanam que es dugui aquí, 
si bé no se li estableix un terI1!ini definit, aquesta llei 
contemplaria tot el procés' que afecta la drogadicció, 
des deis aspectes sanitaris als aspectes de reinserció 
social. 

I l'analfabetisme, un problema del qual no n'hem 
parlat prou i que és important. A qualsevol oficimí pú
blica, encara hi ha una part gens despreciable quanti
tativament de la població que encara firma amb el dit. 
I a(,':o, a una Comunitat, com deia, rica, prospera. la 
més adequada per entrar a Europa, la que té eIs sec
tors més en línia, encara tenim un percentatge impor
tant, en alguns municipis molt important de persones 
adultes que no saben llegir i escriure o que no tenen 
els coneixements mínims per donar els móduls que in
ternacionalment s'entenen com a persona alfabetitzada. 
I aixo, no hi haura competencies, no sera una obliga
ció estric ta de la Comunitat Autonoma, pero no pot 
estar al marge de les seves preocupacions. La Comuni
tat Autónoma se n'ha d'ocupar, el Govern se n'ha de 
preocupar d'aquesta realitat social, ha de fer un es
fon;, ha de planificar actuacions, i aixo és el que els 
demanam, que les duguin aquí al Parlament per, dins 
l'any 86 ja, fer una acció concreta i important en a0. 

En els aspectes culturals, feim una propostq bas
tant generica, bastant generica, pero creim que abso
lutament constructiva: la imprescindible coordinació 
de les actuacions del Govern, tant en activitats com 
en infraestructures, en materia cultural i esportiva, 
amb l'Administració Local de les nostres illes o sigui, 
amb els ConselI s Insulars i amb els ajwltaments. Creim 
que s'esta fent una política, en principi, gens coordina
da, duplicada en alguns casos, competitiva en altres, i 
que aixo és lamentable, creim que s'estan utilitzant en 
ocasions les subvencions de lliure disposició del Go
vern, les que no entren dins aquests planejaments més 
coneguts, amb criteris de color polític, que s'esta evi
tant, i és imprescindible plan tejar-se des del Go
vern, i ho deim amb motiu de la política cultural i es-

portiva, pero seria absolutament generalitzable a tota- · 
la politica del Govern, és imprescindible que el Govern, 
d'una manera franca i oberta, estableixi línies de col
laboració institucional amb els Consells i els ajunta- 
menís en conjunto I aquesta proposta és la que feim 
avui aquí amb la seguretat que rebra l'aprovació de la 
majoria de la Cambra. 

En materia d'ordenació i de promoció del turisme, 
i també vull observar que la paraula «turisme» s'ha 
de posar, logicament, a la proposta de promoció ex
terior, dos aspectes, pero significatius. Un, el compli
ment de la voluntat del Parlament, compliment de la 
Llei: els apartaments turístics, que el Govern incre
menti la funció sancionadora per fer realitat les dis
posicions de la Llei. En aquests termes generics, pero 
en aquests termes, a la vegada, explícits que les lleis i, 
especialment les lleis que feim en aquest Parlament, 
no les feim, simplement, perque al cap d'un any siguin 
lletra morta, aquestes lleis les feim perque siguin rea
litat i s'insereixin i s'implantin dins la socictat, que, 
per tant, tenguin els efectes que quan aquí la vam 
redactar, i crec que tots vam coincidir en aquest as
pecte, preteníem que tengués. 

1 quant a la promoció exterior, capítol importantís
sim dins un sector fonamental, són 600 milions de pes
setes els que, segons sembla, se Ji han de dedicar el 
1986, uns de la Comunitat, uns del conveni, creim que 
aquesta quantitat i la importancia del tema que es 
tracta, fan necessari dur al Parlament aquest Pla de 
promoció exterior per entre tots coneixer-lo, retocar-lo, 
si és necessari, i aprovar-lo, i després fer-lo de tots. 

De la política d'aigües en vaig parlar ahir, i avui 
ho vull convertir en unes propostes positives. Propos
tes que no tenen altre objecte que impulsar, des d'aquí, 
des del Parlament, la necessitat que el Govern esgo
ti totes les possibilitats que té en aquest tema. Al mar
ge de recursos d'inconstitucionalitat, al marge de pro
blemes de competencia, que ja es resoldran a les vies 
pertinents, pero les possibilitats que hi ha, siguin pos
sibilitats directes, siguin possibilitat9 negociades, si
guin possibilitats indirectes, que totes s'esgotin, per
que aquest és un problema greu, és un problema que 
preocupa a tothom, és un problema que, si basic és el 
turisme, com a sector economic, fonamental l'aigua, 

-com a recurs no renovable o poc renovable i, endemés, 
com a recurs que es pot tudar, que es pot sobre-explo
tar, que pot ser regressiu en poc temps. 

I aquestes dues propostes són, concretament, que 
el Pla Hidrologic, que esta acabat, practicament; hi ha 
uns estudis fets, pero que esta dins un calaix, des de 
fa temps, que dorm aquest somni deIs justs, desperti, 
que la Conselleria hi dediqui l'esforc; precís per poder
lo acabar i que s'acabi i que es coneguin i que es pu
guin utilitzar els resultats que aquest Pla Hidrológic, 
que aquest estudi de recursos, potser sigui la paraula 
exacta, Pla Hidrológic, contengui. I, quant a la Comis
sió de Planificació Hidrológica, tothom deia ahir que 
només ha celebrat la reunió de constitució i que, és 
cert, que la presideix el Director General d'Ob.:-es Hi
drauliques, pero també és cert que la vice-presideix, i 
la preside ix en la seva absencia, el Sr. Conseller d'Obres 
Públiques i que, endemés, els decrets de competencies, 
de transferencies, permeten l'agilització i la posada al 
dia, en els termes que siguin precisos, d'aquesta Comis
sió, que té importants funcions, importants funcions 
preparatories. Que s'esgotin les possibilitats, que es 
posi en marxa. Aquesta és la proposta que duim aquí 
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en aquesta materia, junt amb la d'acabament del Pla 
Hidrológic. 

1 entram dins el capítol específic d'Ordenació Terri
torial, que sempre té una gran expectació, i que no és 
artificiosa, té expectació o té importancia, perque el 
problema és important, perque vivim del territori, per
que el nostre territori és limitat i perque el nostre ter
ritori és fragil i és petit. 1, per tant, és logic que els 
temes d'Ordenació del Territori ens ocupin temps im
portant en aquesta Tribuna, als Grups Parlamentaris 
i temps important a l'opinió pública, als mitjans de co
municació i a la sensibilització popular. En primer lloc, 
empla~am el Govern que presenti la Llei d'Ordenació 
Territorial, una llei imprescindible, per poder, a conti
nuació, aprovar, elaborar i aprovar el que són unes di
rectrius regionals, sempre anunciades, mai arribades, i 
que no podran, tampoc, arribar mai, mentre no hi hagi 
la reforma, la novetat legislativa corresponent, perque 
l'actual Llei del Sol, en mans, completament, del Go
vern, no ho preveu. Aquestes directrius regional s són 
precisamcnt l'instrument que ha de substituir el caduc 
i obsolet Pla Provincial, que ni tan soIs en termes de 
provisionalitat sembla que el Govern esta disposat a 
retocar, pero, l'important, el definitiu, l'instrument al 
dia no és aquesta modificació del P\a Provincial i, per 
tant no la introduim avui en aquests temes que duim 
al Parlament sinó que plantejam dircctament la urgen
cia, la necessitat, plantejada ja fa dos anys i mig des 
del primer dia, des deIs programes electoraIs, d'unes 
directrius regional s que estableixin per a cada muni
cipi, sotils de població resident i turística, ocupacions 
maximes, infraestructures basiques viaries o no viaries, 
els espais naturals imprescindibles de protegir, en una 
raraula, que estructurin el territori i marquin unes lí
nies d'actuació a les normes i plans municipals sobre 
els quals ells desenvolupin la seva autonomia munici· 
pal, no dins un territori o dins un camp d'actuació iHi
mitat, immens, -que ens esta creant, dia a dia, normes 
incoherents, inconnexes, sobre-dimensionades, absur
des. 

La.: catalogació definitiva deIs espais naturals, tema 
repetit per tres Grups Parlamentaris, sobre el que vol
dria dir alguna cosa, ampliant el text exacte de la Pro
posició. El Govern disposa de dos inventaris, no d'un 
que n'ha substituit un d'antiquat, no, de dos inventaris 
actualitzats : el d'INESE i el d'ICONA. Si se'm permet, 
diré que quasi crec que el d'lNESE es va fer, preci
sament, per tractar d'avan<;:ar-se a un que ja estava 
en marxa per lCONA, que ja eslava en marxa la seva 
actuali tzació amb cri teris absolu tament professionals, 
moderns i superadors de les limitacions de l'anterior. 
Pero el fet sigui quin sigui I'origen és que en tenim 
dos, i no coincideixen exactament, i cada un per les 
seves motivacions, jo no diré aquí, perque no conec 
els dos catalcgs, no diré aquí que n'hi ha un que és 
millor que l'altre, no 110 podria dir, pero em consta 
que hi ha espais que uns proposen i altres no a tots 
dos i que, per tant és necessari ter un estudi conjunt 
deIs dos cat~llegs, dels dos inventaris, perdó la paraula 
«cataleg» és impropia, aquí, deIs dos inventaris ! dur 
al Parlament aquests dos inventaris juntament amb 
una proposta governamental, aquí on se'ns digui que 
pensa fer, per alló que realment és l'objectiu, que 
l'objectiu no és tenir inventaris, l'objectiu és tenir de
finitivamcnt protegit, catalogat i protegit el patrimoni 
natural de les nostres illes. 1 aquesta és la Proposta que 
li plantej:lln. 

, 

Una altra, recordar-li, en forma de Proposició, que 
pretenem que sigui aprovada pe! PIe, que té pendents 
uns compromissos en compliment de la LIei, de les 
LIeis d'Arees Naturals d'Especial Interes,' de tres, no 
tan soIs d'una, de tres: la del Trenc¡ la de Sa Punta 
de N'Amer la de Ses Salines d'Eivissa i Formentera, 
que encara que la varen proposar vos tes, i nosaltres 
en defensavem una altra, també han de fer, supós, el 
Pla Especial d'Ordenació i de Protecció. També reco
nesc que hi ha un error, quan diu que en trenta dies, 
a posar exposició pública i concIoure, no. Nosaltres el 
que demanam és que en trenta die s posin a exposició 
pública i que, a la major brevetat, concIoguin la tra
mitació deIs tres plans. D'un, del d'Es Trend sabem 
que deu estar acabat, perfectament, perque en dife
rents ocasions, els membres honorables del Govern ens 
han dit que faltava molt poc, i d'a;;ó ja fa mesos i, en 
c\iferents circumstancies faltava molt poe, per tant, 
segur que ha d'estar acabat i, per tant, a~ ég de racil 
compliment. Els altres, també supos que dins els ca
lendaris del Govern ho tendran previst i ja deuen tenir 
feines iniciades i" per tant, els sera facil poder fer 
aquest compliment de les estrictes disposicions de la 
Liei. 

La preservació del medi natural ens preocupa molt 
especialment, molt especialment, sobretot, a partir de 
les reiterades manifestacions, no en aquest Parlament, 
pero sí a l'opinió pública, deIs representants del Go
vern en el sentit d'afavorir una permissivitat a la uti
lització del sol rústec per a parceHacions d'aquest tipus. 
Nosaltres creim que el sol, el medi rural, el sol 
rústec ... 

EL SR. PRESIDENT: 
Vagi acabant Sr. Diputa t, vagi acabant. 

EL SR. TRIA Y LLOPIS: 

Sí, em falten molt pocs minuts. Esper de la seva 
generositat que pugui esgotat el temps. 

Per dir-li, per tant, que és necessari que el Parla
ment manifesti la seva voluntat que el Govern preser
vi el me di rural, el preservi d'usos incompatibles i 
contradictoris amb la seva vocació agrícola, ramadera 
i natural. l, en aquest sentit, per tant, que se sigui es
tricte amb la permissió d'urbanitzacions, perceHacions, 
usos i instaHacions indesitjables. 

lntroduim un tema nou: el cataleg d'urbanitzacions 
il-legals. Creim que és una funció que hauria d'assumir 
la Conselleria, seriosament, elaborar un cataleg d'urba
nitzacions iHegals, amb cap motivació que no sigui 
constructiva, la motivació de poder dur unes propos
tes que, en cada cas concret, i en funció del coneixe
ment concret que aqucst cataleg pugui donar, poder 
proposar quina és la solució que s'ha de donar a cada 
una d'aqucstes urbanitZ<lcions no legalitzades. 

l, per últim, entro en el tema de la¡ reprovació. 
Hem centrat una part important de les nos tres Propos
tes de Resolució, precisament, en aquests temes d'Or
denació del Terri tori .. _ 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Triay, du voste cinc minuts més del temps que 
se li ha concedit per aquesta Presidencia. 

EL SR. TRIA Y LLOPIS: 

Dos minuts, si em permet, Sr. President. 
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EL SR. PRESIDENT: 
Jo li donaria un minut, atesa la transcendencia, 

pero un minut, per favor. 

EL SR. TRIAY LLOPIS: 
És difícil en un minut. És el tema de més trans

cendencia política, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Silenci, per favor. 

EL SR. TRIA Y LLOPIS: 
Com deia, si precisament hem hagut de presentar 

aquestes cinc propostes, en temes d'Ordenació del Ter
ritori, ha estat perque no hi ha hagut política d'Orde
nació del Territori, perque s'ha abandonat aquest camp, 
perque s'ha practicat un liberalisme decimonónic, per
que hi ha hagut un autentic deixar fer damunt el nos
tre fragil territorio A més de la indisciplina urbanística 
a molts de municipis que com és sabut, és generalit
zada i que la superior administració urbanística es 
manté en passiva davant aquest problema. No legisla, 
no impulsa, no inspecciona, no coordina .. EIs planeja
ments municipals van al seu aire, ningú no els empeny, 
ningú no els pressiona perque subtitueixin aquells ve lis 
plans inflaccionis-tes balearitzadors -si em permet la 
paraula repetida- per plans i normes més correctes, 
més racionals, més própies de l'actual cultura urbanís
tica. Per a~ó, posats a exemplaritzar la nostr~ crítica 
a aquest Govern, no hem triat aquelles Conselleries 
que s'han limitat a substituir el retol de la Delegació 
Provincial pel de Conselleria, sinó que hem triat, pre
cisament, la Conselleria d'Ordenació del Territori, que 
té amplíssimes competencies, que l'exercici d'aquestes 
competencies no requereix ingents recursos económics, 
sinó tot el contrari, limitats mitjans humans, i aquí on 
l'únic que [eia faltaper poder fer una política correcta 
era la voluntat política. Tenen competencies, tenen pos
sibilitats i, per tant, ten en greus responsabilitats, i 
aquesta voluntat no s'ha volgut posar, no ha existit i, 
per a<;ó, ens veim obligats a proposar la reprovació de 
la política del Conseller i aquí «tanto monta monta 
tanto» , tant és reprovar la política del Conseller com 
reprovar el Conseller per la seva política, per nuBa, 
inexis tent i, per tant, negativa. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Triay. 
Pel Govern, obri qüestió incidental el Conseller 

d'Economia Hisenda i Pressupost , el Sr. Cristófol 
Soler. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Sr. President, senyores i senyors. Deia el Vice-pre

sident en la seva intervenció anterior, que el Govem 
tenia la seva política, les seves prioritats en materia de 
política legislativa, i els deia que si tenien coratge, el 
millor sistema, en !loc d'instar el Govern a presentar 
projectes de llei, el millor sis tema era presentar, vostes 
ma teixos, proposicions de llei. No obstant aixó, en 
aquells casos en que vos tes instin i, al mateix temps, 
consonin i estiguin d'acord amb les nostres prioritats 
en materia dc política legislativa, manifestarem la nos
tra posició afirmativa en relació als punts que assc
nyaJen. 

E n relació a la Llei Electoral, acceptam el termini 

fix, perque entra dins les nos tres prioritats legisla ti ves 
de presentació del Projecte de Llei Electoral. 

En relació al segon punt, Llei de Patrimoni, Pro
jecte de Llei, en materia hisendística, el Govern tenia 
Lma serie de prioritats, havíem de comen(,:ar, primer, 
per la Llei de Finances, per quin motiu? Perque la 
Llei General Pressupostaria no contempla va, no era 
adequada al nou estat de les Autonomies que avui en 
dia estam vivint, precisament, per aixó, varem presen
tar el Projecte de Llei de Finances que en aquests 
moments esta en fase de Ponencia, i molt avan(,:ada, en 
aquest mateix Parlament. No passa així amb la de Pa
trimoni. Pensam que abans d'aquesta, hauríem d'anar 
a la Llei de Taxes i a la de la Sindicatura de Comptes, 
precisament per aixo ,i tenint en compte, endemés, que 
la Llei de Patrimoni de l'Estat, que en aquest cas 
actua com a vigent a la Comunitat Autonoma, és sufi
cíent i regula bé tots aquests termes, creim que es pot 
continuar aplicant i, endemés, encara hi ha un tema a 
tenir en compte amb aixo, i és que tot el patrimoni que 
la Comunitat Autónoma ha rebut per transferencia de 
l'Admini stració Central encara no esta inscrit en el 
Registre de la Propietat. 1 per que no esta inscrit? Per
que encara del Ministe ri d'Administració Territorial no 
s'han pogut fer les actes, les certificacions correspo
nents de la Comissió Mixta que reuneixin els requisits 
de la Legislació Hipotecaria per poder-se inscriure en 
el Registre de la Propietat, fins que no es faci aixó, 
fin s que la Comunitat no hagi assumit tot el patri
moni, creim que no és oportú entrar a. regular-ho. 

En relació al tercer punt: la creació, en un termini 
de tres mesos, o la remissió al Parlament, en un ter
mini de tres mesos, del Projecte de Llei de Sindicatura 
de Comptes. Jo aquí, senyor Portaveu, els he de de
manar que retirin aques t punto Precisament a la Llei 
de Finances es contempla la necessitat de la creació 
de la indicatura de Comptes,ha eslat un punt en 
reJació al qua l, dins el lrumít de Ponencia, bi ha hagut 
unanin1itat per part de tots els Gmps, fins i I.ot, e. va 
consid ral" necessari que s'afegís llna disposició tran
sito que contemplas aquest fet, perque -to ts els Grups 
s tam d'acord qu és necessa ri crear la Sindicatura de 

Comple . Endemés, e va cncomanal- al Dipulat, Sr. Al
fan o, que dona redacci6, com a ponent, a aquesta 
disposici6 transit.oria. Entenern que plantejar aquest 
lema clins aquestes Resolu lons és ter gala d'un cerl 

porluni me. Pcr a ixo, el demanaria que un tem~ que 
esta a surnü pe)' tols, un tema que cots el feim nostre, 
no el vulgLlin fer, vos tes, únicament seu. 

Quant al quart pcll1t: sobre l'estudi del sistema de 
financ;ació. Nosaltres pensam que, en relació a aquest 
tema, i així ho ha dit el Vice-president, és millor la 
proposta que ha presentat el PSM. Perque del que es 
tracta, en base a la proposta del PSM, és un estudi del 
sistema ele finaI1(;ament, un estudi de les alternatives 
per veure si d'aixo es dedueix un tractament discrimi
natori, per una part, i, per, l'altra, emprendre actua
ciol1s pertinents. En canvi vostes, a la seva proposta, 
només p]antegen un estudi de la problematica del fi
nall~ament per sometre-ho a la Cambra, una cosa que 
queda en nebulosa. 1 no ens agradaria que passas el 
mateix que va passar en relació a aquest mateix tema 
quan es va voler comencar a estudiar a instancies de 
l'Administració Central. Es crea una Ponencia, alla on 
Balears hi participava amb dues persones, es fa una 
primera reunió a Sigüenza, per intentar arribar a una 
postura sobre aquest tema, l'Administració Central 

.. 
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havia de presentar les seves postures, les Comunitats 
hi varen presentar les corresponents de cada Comuni
tat, cosa que nosaltres varem fer, s'havia de concretar 
aquesta reunió amb posterioritat abans de la confecció 
dels Pressuposts Generais de l'Estat a una altra reunió 
que s'havia de fer a Murcia, i d'aquesta reunió no se 'n 
va tornar sentir parlar. Per tant p~nsam que és millor 
seguir el sistema que proposa el PSM, que el Govern 
presenti un estudl i que aquest estudi vengui aquí, ven
gui al Parlarr::.ent a. debatre's i a estudiar-se. Creim que 
és millor solució que la que plantegen vostes. 

Quant al punt cinque: suspendre temporalment la 
concessió d.~ subvencions per a interes a les Hnies de 
credit, penS2.m que no. Creim que esta ben cIar el 
tema, hi ha tota una serie de sectorialitzacions fetes, 
se sap, exactament, on van les subvencions d'aquest 
decret o d'aquests decrets, hi ha un Decret de Presi
dencia de la Comunitat que fixa el marc per a aquest 
tipus de subvencions, hi ha una serie d'Ordres que es
pecifiquen la sectorialització i el destí coneret d'aquests 
tipus de subvencions, quant a Turisme es recull que 
precisament sigui per a millora de l'oferta qualitativa, 
que sigui pelO a inversions que suposin una millora en 
la seguretat de les instaHacions hoteleres i també per 
innovacions tecnologiques dins la indústria hotelera. 
Pensam que, en aquest moments, suspendre l'aplicació 
d'aquest Decret, suspendre la concessió de subvencions 
per bonificar aquests interessos no és oportú. 

Quant a la COllselleria de Comen; i Indústria, hi ha 
una Ordre de Conseller de dia 10 de desembre, alla on 
fa tota una serie de prioritats. Per una part contempla 
unes zones que les podem denominar zones de rein
dustrialització o zones deprimides, que ajudem a mi
llorar el barem per aconseguir les subveneions corres
ponents en els cred,its, pero al mateix temps, hi ha tota 
una sectorialització feta. En primer lloc, s'2primen tota 
una serie de sectors, com són fusta, cal<;at i pell, biju
teria, nautic, textil i confecció, alimentació, que aquí 
se n'ha parlat, i tecnologia de punta.!, al mateix temps, 
uns motius, d'acord amb aquests sectoT3, com poden 
ser creació (le no\'cs indústries innovadores, inversions 
en actius i en materials. és a dir, creació de marques 
i disseny, innovació tecnológica dels processos de pro
ducció, nove,' instaHacions industrials, creació de llocs 
de feina, etc ... Pensam que, en aquests moments, sus
pendre aquesta política seria, precisament, una mala 
política. 

En el punt sise, extremar el control de les So
cietats de Garantía Recíproca, hi estam d'acord, hi 
estam d'aco,d. Entre la Comunitat Autoncma i l'IMP1, 
de l'Administració Central, tenim aproximadament en 
conjunt el 50 % del capital o quates socials, d'una So
cietat'. de Garantia Recíproca. Participam, conjunta
ment amb eEs, en el Consell d'Administr2ció. Cree que 
amb més in~eres per la nostra part que per part de 
l'IMPI. La DJrecció General de Política Finaneera, con
tinuament va fent informes sobre l'actuació de la So
cietat de Gaantia Recíproca. Endemés, cada mes, la 
Conselleria c.'Ecopomia i Hisenda rep el balan<; de si
tuació de la Societat de Garantia Recíproca, pero, a pe
sar de tot, estalonarem el seu punt sis, perque creim 
que és nece<,sari encara, endemés, extremar el control, 
i amb aixo no dic que no hi hag:i control fins ara, die 
que creim que és positiva la postura seva d'anar arnés 
control, encara. 

En relació al punt quinze, de coordinació en mate
ria d'infraestructura activitats culturals i esportives, 

anunciar-los que votarem que sí, perque creim que és 
necessaria aquesta coordinació, que ja s'han comen<;;at 
afer pass es en aquesta materia, pero creim que és 
necessari avan((ar en la coordinació. 

1 passem als punts que voste denomina de qüestió 
social Li vnll dir que, en aquest tema, el Govem és 
molt sensibk a tata la problematica social, per ideolo
gia i, tal vclta, més que el seu Partit, que esta, en 
aquests moments en el Govern de la Nació. Estam 
assistint con1inuament a retaUs pressupostaris als pro
grames d'ac1uació social per part del seu Govern, al 
contrari, a tota la problematica de tipus social, per part 
del Govern de la Comunitat, de cada vega da va incre
mentant les dotacions pressupostaries en aquests con
ceptes. 

En relaC'ió al punt que s'ha transaccionat, de pro
moció d'ocupació juvenil hi estarem d'acord, com ja 
ha anunciat el Vice-president a la intervenció anterior. 

Quant a educaeió d'adults, com voste molt bé ha 
dit, no és competencia de la Comunitat Autonoma, qui 
té les competencies en aquesta materia és l'Adminis
tració Central. No obstant aixo, dir-li que, encara que 
no sigui competencia nostra, el Govern de la Comu
nitat Autonoma es compromet a presentar aquí, a 
aquesta Calübra, un projecte per alfabetització de la 
població adulta, projecte que sera debatut en aquesta 
Cambra i n.::gociat amb l'Administració Central per al 
seu finan~ament, perque hem de saber que és una cosa 
que correspon, és una materia de la qual té la compe
tencia l'Administració Central, endemés, voste sap que 
nosaltres mateixos varem ser els primers que, en virtut 
d'una Proposició de Llei Organiea, varem demanar les 
competencies en materia d'Educació, no només per a 
aquest tema, sinó per a tots, i varen ser, precisament 
vostes, qui la varen vetar. 

Quant al tema de la drogadicció, dir-li que, en re
lació a aquest punts, no els podrem donar suporto MoIt 
senzillament. perque hi ha elaborat el Pla Nacional de 
Drogues, aquest Pla Nacional contempla el Pla Regio
nal de Balears, elaborat per la ConseIleria de Sanitat i 
Seguretat Social 1, al mateix temps, al Projecte de Llei 
de Serveis Socials que té en aquest moment el Govern 
en estudi, es contempla tota aquesta problematica i se 
Ji dóna soludó. Predsament, per aixo, entenem que 
aquest projecte que té el Govern ha de fer la seva via i 
no donarem suport al punt 20 de les seves Propostes 
de Resoluci¿. 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes grades, Sr. ConseIler. 
Sr. Alfonso, en nom del Grup Socialista, té voste 

la paraula. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
La qüeslió incidental estava oberta entre jo ma

teix i el Porl ave u del Grup que ha intervengut. 

EL SR. PRESIDENT: 
Jo crec que la qüestió incidental esta oberta entre 

voste i el Grup SocialJsta. Per tant, el Sr. Alfonso té 
la paraula. 
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EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Gracies Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Senyors 

del Govern, Sr. Soler, moltes gdtcies perque, a instan
cies d'aquest Parlament, a instancies de~ Grup Socia
lista, duran, a la fi, una serie de Projectes de Llei. Diu 
que el Govern té una serie de prioritat de política 
legislativa, nosaltres, la veritat, no les hem vistes, i 
molt manco quan el President ens deia, ens defensava 
la continencia legislativa, abans d'ahir. Per tant con
tents estam que aquesta continencia 8'hagi acabada 
i puguin, duguim endavant aquestes prioritats de po
lítica legislativa. 

Diuen que no és necessaria una Llei de Patrimoni 
de la Comunitat Autonoma i que basta la Llei de Pa~ 
trimoni de l'Estat. Nosaltres creim que no és ver. La 
distinció entre patrimoni públic i patlimoni privat, en
tre patrimoni d'utilització pública, patrimoni de ser
veis públics, la forma, la manera com es pot adquirir 
patrimoni per la Comunitat Autonoma, com es pot ven
dre, com es pot llogar, creim que són temes que s'han 
d'adaptar ~i perdo per la veu~ s'han d'adaptar a 
cada situació, a cada Comunitat Autonoma. I, a posta, 
pensam que sí és urgent, i no és mala de fer, és urgent 
i important donat, sobretot, que aquest any passat 1'in
crement de patrimoni propi de la Comunitat Autono
ma, l'increment de patrimoni públíc de la Comunitat 
Autonoma ha estat, realment, espectacular i ha hagut 
de rebre, com diríem en castella, un «varapalo» d'a
quest Parlament per la seva política d'adquisició de pa
trimoni. 

Li volíem sentir dii, en el PIe del Parlament, i a 
posta l'hem posada aquí que havÍem arribat a una 
transaccional, que el Projecte del Govern no duia sobre 
la Llei de Sindicatura de Comptes. Va ser una, transac
cional nascuda, precisament, a causa d'una Proposicip 
o una Esmena del Grup Socialista, li agralm, i com que 
ens ho ha promés no tenim cap tipus de problema per 
retirar aquesta pro posta, ja que el Sr. Soler ha promes, 
com va dir a Ponencia, que no vol diI1 que estigués 
promes públicament, com va dir a Ponencia, que fa
ríem una transaccional, que redactaré jo mateix, sobre 
la Llei de Sindicatura de Comptes. 

Nosaltres creim, Sr. Soler, que és bastant millor, 
com ha dit el nostre Portaveu, que fos una Ponencia 
d'aquest Parlament la que elaboras un estudi sobre la 
problematica de finan<;ament de la Comunltat Auto
noma, que no és restrictiu en absolut, sinó molt més 
ample que elaborar estudis sobre les relacions amb 
l'Administració de l'Estat. Evident és que no ens sap 
greu que els faci el Govern, sempre que els presentí 
aquÍ, amb molt de temps puguem; cridar els tecuies 
que els han elaborats perque expliquin d 'on treuen tots 
els estudis, i després poder-los debatre aquÍ;. pero sí 
els volem dir, senyors del Govern, que aixo és molt 
urgent, el que sí els volem dir, senyors del Govem, és 
que els temes s'han de negociar practieament ja, i el 
que sí els volem dir, senyors del Govern, és que és 
una feina que la Cambra no els havia d'haver demanat, 
i que l'havicll d'haver feta. 

No ten im. problemn per r e tirar aquesta Proposta, 
sempre que, i aixo ha veurem abans, el Govern, com 
hG dit, estaloní la proposta del partit del PSM. 

No tenc temps, com voste pot comprendre, no tene 
temps per discutir a fons la proposta número 5. Nosal
tres creím que un Decret de dia 10 de desembre, des
prés de la InterpeHació de Política Comercial, Indus
tríal, .. , 

EL SR. PRESIDENT: 
Li queda un minut. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
... és eórrer bastant, i dimarts en parlarem un poc 

més, empla<;am el tema per a dimarts. 
Del que ens ha dit que sí, no val la pena parlar-ne, 

molt bé, s'adonen ara que els Grups, Parlamentaris fan 
propostes molt positives, vostes no hi havien pensat. I 
entrarem només en dos temes moIt puntuals. 

Primer tema, el tema de Projecte de Llei de Droga
dicció, estam eansats que ens prometin coses, estam 
cansats que diguin la proxima llei o la Hei que arriba 
en l'avió dilluns, fa dos mesos que havia d'arribar en 
avió, nosaltres no sabem si ha anat a Les Palmes. es 
contemplara aixo. O la proxima' llei que durem o al 
programa regional que presentarem veurem tot aixo. 
Sr. Soler, les promeses de dins la Llei de SeI'Veis So
eials eontemplarem tot el tema de drogadiceió, ens per
meti que no ens ho creguem, perque les promeses in
complertes d'aquest Govern, dites en aquest Parlament, 
són realment innombrables. 

Li volia només, dir dues coses més. El tema d'al. 
fabetització ~i farem molta via~, el tema d'alfabetit
zació és un tema molt important. No tenim competen
cies di rectes d'alfabetització, tampoc no en tenen els 
ajuntaments i hi ha un ajuntament que hal iniciat ja 
un pla molt seriós d'alfabetització. No tenien ni ten en 
competencies sobre educació i, senyors del Govern, el 
Sr. Conseller de Cultura i Educaeió va treure, 'í no ha 
anat als Pressuposts, va treure una proposta de sub
vencionar la gent que tenia, que té, teórieament, més 
duros per dur els seus nins a escola. Nosaltres estam 
parlant de fer un pla i tant de bo que ens ho estalonen, 
de fer un pla per subvencionar la gent que no ha 
tengut mitjans economics per poder accedir al mÍnim 
que es pot demanar dins una societat rica com la nos
tra, que és saber lIegir i escriure, tenir el mínim nivell 
d'alfabetització que requereix esser home. 

I, com a final, dir-los que s'esta veient que el Go
vern l'han d'empenyer. El Parlament esta servint molt, 
senyors del Govem, perque els pega empentes, tant de 
bo que n'agafen qualcuna. Complesquin-les. 

Gracies. 

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

EL SR. SOLER CLADERA: 
Sr. President. Sr. Alfonso, una cosa és la pmclen

cia, i l'aItra, les priori ta ts, i no vulgui confondre e!s 
dos termes, que el que voste ha vengut a fer aquí és a 
confondre els dos termes. Jo he dit que acceptarÍem 
els punts que COillCídissin amb les nos tres prioritats, 
i aíxD no vol dir que es renunci'i a la prudencia, senzi
llament es tracta de dur endavant els temes que nos
aItres teníem prevists. I, endemés, eom voste pot veu
re, sempre que manifestam que estalonarem UIl tema 
concret, és perque ja previament el President ho havia 
anunciat. No sortim cl'aquest marco 

Amb la Llei de Patrimonio En aquests, moments, 
vostc sap que, així com la Llei General Pressupostaria 
no és acceptada en tecnica pressupostaria, p erque ha 
quedat totalm ent obsoleta, perque hi ha hagut innova
cions notables en materia pressupostilria, que fan acon
sellable la substitució, que és un tema que ja s'ha 
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plantejat, per cert, en el. darrer debat sobre eIs Pres
suposts Generals de I'Estat, on tot5 els Grups hi varen 
estar d'acord a més, no passa el mateix amb la Llei de 
Patrimoni, que és una Ilei totalment valida. És una 
Ilei més ben construIda que la Llei General Pressupos
taria i que pot satisfer plenament, fins que no s'hagi 
arreglat tot aquest problema de la propietat, deIs béns 
assumits per la Comunitat Autónoma, és una Llei, com 
dic, que contempla totes les situacions que voste deia, 
és una Llei que pot ser perfectament aplicable, que és 
una bona eina, i anem a aprofitar, en aquest cas, les 
bones eines que hi ha, 

La Sindicatura de Comptes agrair-li que la retiri. 
Precisament, si hi havia qualque esmena presentada 
per qualque Grup, que no tenia massa cIar la Sindica
tura de Comptes, era la 998/85, seva, aIla 00: es llevava 
tota la referencia a la Sindicatura de Comptes. Precisa
ment eren vostes els que, amb una esmena, la 998, 
llevaven tota la referencia a la Sindicatura de Comp
tes. A pesar que llavors varen manifestar que estaven 
d'acord, perque s'adonaven, com els altres membres, 
que no és adequat abordar la problematica de la liqui
dació deIs pressuposts d'aquesta manera, com s'esta 
abordant en aquests moments, i que tots creim que 
és millor que hi hagi una Sindicatura de Comptes, que 
sigui la que faci l'estudi previ per llavors aprovar, el 
Parlament, la liquidació deIs pressuposts, o més ben 
dit, el compte general, que és del que es tracta en 
aquest caso 

1 quant a l'alfabetització, el que passa, Sr. Alfon
so, és que vostes cada vegada destinen manca doblers 
a aquestes qüestions. El seu Govern cada vegada és 
més insolidari amb les capes sociaIs més desafavorides 
de la societat nostra, i ho esta demostrant, i precisa
ment per aixo han d'entrar els ajuntaments en la pro
blematica aquesta, i per aixó hi haura d'entrar la Co
munitat Autonoma, perque el seu Govem, realment si 
en qualque cosa se l'ha de definir, entre moltes d'al
tres, és per una total insolidaritat amb aquestes ca
pes de la població, cosa que no acceptarn nosaltres. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Conseller. 
Volen intervenir els altres .. ,? 
Per part del Govern té la paraula el Conseller 

d'Ordenació del Territori, el Sr. Jeroni Saiz i Gomila . 

EL SR. SAIZ GOMILA: 
Sr, President, Sres. i Srs. Diputats. Jo vull dema

nar perdó per provocar una altra qüestió incidental, 
pel que pot suposar d'allargar aquesta sessió, peró 
crec que és obligat, atesa la importancia que les Pro
postes de Resolució del Grup Parlamentan Socialista 
han donat a l'Ordenació del Territori, i d'una forma 
expressa, a la reprovació de la política de la Conse
Ileria d'Obres Públiques i Ordenació del Territori. Pro
curarem ser molt breus, pero crec que es for~ós fer 
una serie de puntualitzacions. 

Sr. Triay, voste ha basat la reprovació a la nostra 
política, venint a dir, practicament, que el que repro
vaya era la manca d'una política, perque suposava 
que nosaltres actuavem a l'estil liberal decimononic, 
com diu vos te sempre, amb 1'2mim més pejoratiu que 
pugui tenir. Bé, aixo no és cert. Els liberals, que deien 
que la millor ordenació del territori era la que no exis
tia perquc no ordenava, aquests ja no hi són i, sense 

cap dubte, no són en aquesta Sala de Sessions, crec 
que no són enlloc, pero d'aixó a una política interven
cionista a ultranJ;a, que seria la que faria voste si es' 
tigués a la meya cadira, hi ha molta diferencia. Jo li 
puc assegurar que no tenc cap interes a comparar-me 
amb les actuacions que pugui fer el Sr. Mangala a 
Madrid, etc., etc., amb les que fan els Consellers d'Or
denació del Territori a les Comunitats o a algunes Co
munitats Socialistes, diguem la veritat, no a totes. 

Nosaltres tenim una política, el President la va ex
posar l'altre dia, despús-ahir, a la primera interven
ció que va obrir aquest debat damunt política de la 
Comunitat, política general de la Comunitat Autono
ma, i ho ha repetit abans, quan, molt generosament, 
per part seva ha fet la meya defensa, davant la repro
vació personal que havia proposat el Grup Parlamen
tari Esquerra Nacionalista-PSM. 1 ha explicat clara
ment quina era la nostra política d'Ordenació del Ter
ritori, i ha explicat que era una política que es basa
va en un equilibri entre el desenvolupament i la pro
tecció. 1 nosaltres hem actuat en aquest sentit. Hem 
actuat, i davant pressions molt fortes, pressions de 
molts de grups economics d'aquestes iIles, que es pen
saven que un Govern de centre-dreta tenia obligació 
d'estalonar totes les seves iniciatives urbanitzadores, 
el1front d'aquestes pressions, nosaltres hem actuat. 
Hem actuat reiteradament, aixo sÍ, respectant l'auto
nomia municipal en alIó que pensam que s'havia de 
respectar aques ta au tonomia. Nosaltres varem acabar 
unes Normes Subsidiaries de Protecció d'Espais Na
.turals que havia comen<;at el ConseIl General Interin
sular, i que nosaltres, amb molt poc temps, varem 
haver de prendre la decisió i les varem acabar. Nos
altres varem encarregar un estudi que completas un 
inventari d'ICONA, obert, que en aquells moments era 
clarament insuficient, ' i s'havia demostrat en el cas 
d'Es Trenc, per exemple, que no estava proposat com 
a espai a defensar dins de l'inventari obert, varem 
proposar un nou estudi, i va ser posteriorment, una 
vegada que nosaItres varem encarregar aquest estudi, 
quan ICONA es va decidir a completar el seu, no abans. 
AqUÍ s'han aprovat tres Lleis de declara ció de tres 
Arees d'Especial Interes, dues amb el nostr~ suport, 
exclusivament Es Trenc, i crec que aixó és una qües
tió incidental que no cal tornar a debatre, en aquesta 
Sala s'ha debatut suficientment, les altres dues varen 
tenir el nostre suporto Nosaltres hem introdult correc
cions als Plans Generals que havien presentat eIs Ajun
taments, quan hem cregut que efectivament aquests 
Plans afectaven espais que eren d'un valor supramu
nicipal, i ens ha costat enfrontaments amb ajunta
ments, el ajuntaments nostres, del mateix color po
lític nostre, com p.ogués ser, per exemple, I'Ajunta
ment de Santanyí, 'pel tema de Cala Modragó, que 
es va aprovar a la Comissió d'Urbanisme ben cert no 
amb absoluta unanimitat, a mi em permetra el Presi
dent que faci una mínima correcció de les seves pa
raules, no hi va haver absoluta unanimitat, va fallar 
un vot, un exclusivament, per la resta hi va haver 
unanimitat. Hem aturat les Normes Subsidiaries del 
terme de Sant Josep per introduir modificacions que 
puguin preservar espais que pensam que s'han de pro
tegir, d'acord amb l'estudi que nosaltres hem encarre
gato Els sen'icis tecnics de la Comissió d'Urbanisme 
estan estudiant una possible suspensió temporal del 
terme d'Andratx, perque va retardant la revisió del 
planejament i esta en periIl que es puguin urbanitzar 
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certs indrets que pensam que s'han de protegír. De 
manera, que nosaltres actuam, actuam i fo~am els 
ajuntaments que continuln el seu planejament, pero, 
com es va explicar també despús-ahir, molts d'ajunta
ments, si tenen aturat el seu planejament és per cul
pa deIs camis polítics que hi ha hagut, que han for
~t can vis d'equip per tomar comen~r. 1, curiosa
ment, han estat basicament ajuntaments socialistes que 
han pres aquesta postura i que ho han retardat, per 
culpa d'aquesta postura. 

Nosaltres el que no hem tet ha estat subrogar-nos, 
de moment, amb J'actuació municipal, perque pensam 
que encara no és el moment de subrogar-nos amb les 
competencies municipals, pot ser que hi arribem, per,), 
sense cap dubte, sera en darrer extremo Aixo ho hem 
dit i ho hew mantengut sempre. 

Sr. Triay, no digui que no hem fet res. Pot dir que 
tenim una política diferent, i aixo ho admet, sera molt 
difícil que en un tema com aquest, en el qual nosaltres 
tenim, sense cap dubte. una filosofia liberal, estiguem 
d'acord amb una filosofia tan intervencionista coro la 
que voste df;fensa sempre, sempre que surten els te
mes d'Ordenació del Territori. Digui que tenim punts 
de vista diferents, pero no digui que no hem fet res, 
seguim polítiques difercnts, només crec que hi ha una 
diferencia: nosaltres pensam que som coherents. 1 jo 
li deman a vos te, Sr. Triay: voste, representant del 
Grup Parlamentarí Socialista, en aquests moments, és 
coherent amb les postllres que el seu mateix Partit 
presenta a <!ltres llocs? Vos te se n'adona, que m'esta 
atacant i atacant la nost¡;a política, perdoni, la nostra 
política, no a mi personalment, per una suposada no 
defensa d'espais naturals, no protecció de la naturale
sa, no intervenció? 1 vos te se n'adona, que el seu ajun
tament, el seu ajuntament de Maó, té una actuació 
tan controvertida que ha provocat que el GOB de Me
norc;a a· mi, al Conseller destructor de paisatges, m'ha
gi de dirigir avui un telegran1a que diu: «Solicitamos 
su urgente intervención en evitación degradación S'AI
bufera des Grau, según proyecto de Plan General de 
Mahón actualmente en exposición pública»? És cohe
rent aquesta postura que esta agafant el seu ajunta
ment en aquests moments, a Maó, que ha provocat 
aquesta actuació del GOB? És coherent la seva ac
tuació amb l'actuació que té el seu Partit en el Ga
vem Central, que pretén construir una residencia, que 
no té res a veurc amb les edificacions rurals, a un 
espai, a un lloc rural, a sol rústec, protegít, i es pre
tén construir una residencia? Vos te, creu que és ca
herent, la seva? Creu que voste ... ? 

EL SR. PRESIDENT: 
Silenci, per favor. 

EL SR. SAIZ GOMILA: 
. .. té legitima ció etica per fer-nos aquest escrit a 

nosaltres? Siguem coherents, almanco. Jo crec que és 
el que es pot demanar. Nosaltres tenim una postura, 
que no Ii agrada, estic segur que no li agrada, perque 
hem de ser forc;:osament diferents, pero no digui que 
no tenim una política, sera una que no coincideix amb 
la seva, pero, la seva, quina és? Perque pareix que el 
PSOE actua de manera molt diferent, segons a quin 
lloc éso 

1 ara, si em permeten, vol dría fer una breu inter
venció sobre els altres punts que vost.e presenta, les 
altres Propostes de Resolució. 

En el punt 9, voste insta que es reforcin les me
sures d'ordre legislatiu per tal de protegir el sol agrí
cola, etc., etc., etc. Bé, jo li vull dir que sí, que nos
altres estam disposats, lamentablement voste no era a 
una sessió a la qual es va fer una pregw1ta, per part 
del Grup Esquerra Nacionalista, relacionada amb el 
tema aquest de)a suposada permissivitat que esta
vem provocant nosaltres, o que volíem provocar amb 
una modifica ció de la Uei del Sol, i jo crec que vaig 
donar explicacions suficientment ciares de quina era la 
nostra postura i quina era la nostra proposta en de
fensa del sol agrícola, i que no tenia res a veure amb 
aquesta suposada intervenció permissiva de fIexibilitzar 
les actuacions a sol rústec, sinó, molt més al contrari. 
Per tant, nosaltres estam completament d'acord amb 
aquestes mesures, supos que la redacció es podra in
terpretar amb una miqueta de liberalitat, i no sera 
prohibit tot ús contrari al destí agrícola-ramader de 
tot el sol, el medi rural, hi ha medis rurals on l1i p:J
den cabre altres coses, aixo ho preveu la Llei del Sbl, 
i aItres tipus d'equipaments j, per tant, nosaltres pen
sam que aqv.ests equipaments, sí, i que aixo va ser un 
lapsus de la seva redacció. En conjunt, estam dispo
sats a acceptar-la, ja ho varem dir. 

El punt 10, presentar una Llei d'Ordenació Terri
torial, naturalment sí, el President, en el seu discurs, 
la va anunciar i, per tant, no hi ha cap inconvenient 
a acceptar 3questa Proposta de Resolució, ja que l'ha
víem anunciada nosaltres previament. 

Quant a presentar els estudis d'espais naturals ela
borats per ICONA i per INESE, amb propostes d'ac
tuació, naturalment nosaltres l'acceptam, perque, en
demés he de dir sinceramen t que em pareix una pro
posta molt raonable, a certs moments s'havia manejat 
per altres grups la possible utilització de l'estudi d'INE
SE com un cataleg, no fa falta explicar que no és un 
cataleg, que la intenció no és aquesta, que ho diu la 
mateixa Memoria, quan, bé, perdó, les conclusions de 
la Memoria, quan parla de quin és el valor de les se
ves propostes i quan explica quina ha de ser l'actua
ció de l'Administració davant d'elles , pero, com que 
pens que aixo esta assumit, no val la pena perdre més 
temps. Nosaltres estam perfectament d'acord que es 
presentin els estudis i unes proposicions coherents i 
racionals, i entene que voste entendra, com jo, que 
han de ser racionals i possibilistes. 

En el que no puc estar d'acord, i em sap greu, a 
pesar de la seva rectificació, és en el punt 12, quant 
a donar un 1ermini de trenta dies per presentar a in
formació pública els tres PIans Especials de Protecció 
deIs tres espais. E'videntment, el d'Es Trenc sí que sor
tira, esper, en el termini de trenta dies pero els al
tres dos és Jmpossible. Estan comens:ats, no digui que 
no estam complint amb la nostra obligació, perque la 
Llei únicament imposa una obligació que és de comen
c;:ar-Ios, i s'han comen~at, recordi que hi va haver un 
intent de posar un termini i vostes no el varen accep
tar, estan comens:ats, i jo crec que, endemés, no té cap 
importancia que estiguin o no estiguin en un termini 
de trenta dies, i també Ji vull recordar les seves pa
raules. Aquestes Ueis tenien com a finalitat, és a rur; 
la protecció que proposavem era, basicament, evitar 
la urbanització, i aquesta esta evitada amb la simple 
promulgació de la Llei, i quan es varen discutir les 
disposicions transitories, a qualificació transitoria, en
tre element paisatgístic singular o paratge preservat, 
record que voste, concretament, va comentar que sí, 
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que eren unes disposicions transitories més dures del 
que probablement seria la LIei, pero que, en el perío
de transitori havien de ser especialment dures, per for
~ar i donar presses que es presentas sin els Plans Es
pecials. La qual cosa vol dir que mentre no estiguin 
els Plans Especials, no passa res, sota el punt de vis
ta proteccionista, perque els espais estan protegits. 

1, per élItra banda, també voldria aclarir perque 
ahir, no record exactament per qui, peró qualcú va ex
pressar la possibilitat legal o jurídica que aquestes 
Normes Subsidiaries que es varen aprovar l'any 83 
per protecció de nous espais naturals o d'espais natu
rals a nous termes municipals tenguessin una vigen
cia de dos anys, exclusivament, i vull aclarir que, de
manat un aclariment jurídic, avui matí, m'han confir
mat la idea que tenia, que ten en vigencia indefinida, 
el que és limitat és el període és de suspensió de pla
nejament per redactar les Normes, pero una vegada 
redactades les Normes, el planejament no esta suspes, 
sinó que esta substitult i, per tant, tenen vigencia in
definida. L'l'nic que es podria argumentar és que la 
vigencia és per aconseguir o per donar temps que es 
revisi el Pla General o les Normes Generals Munici
pals, si transcorregut un termini, suficientmcnt llarg, 
aquest no es revJ"as, es podria pensar que hi havia 
hagut una desviació ele poder, perque no s'estava utilit
zant el mecanisme de la Llei per a la seva finalitat. 
En aquest punt, hi ha una sentencia del Suprem, que 
ho aclareix precisament referit a un recurs sobre les 
Normes refcrides al terme municipal de Maó, i acla
reix perfectament el Suprem quin és el sentit i quina 
és la vigencia que tenel', aquestes Normes. Per tant, jo 
li he de dir que, em sap greu, no tenim temps mate
rial, amb les nostres possibilitats, les de la Conselle
ria, deIs equips tecnics, de complir el termini de tren
ta dies, pero tengui la seguretat, perque nosaltres es
tam preocupats, igual que vos te, que es fara en el ter
mini més breu possible pero vull reiterar que no per 
aixo queden desprotegits aquests espais. 

Quant al cataleg d'urbanitzacions iHegals, jo cree 
que aixo no es pot fer, sincerament aixo no seria un 
cat~tleg, en tel sen~it urbanístic de la par8ula, aixo se
ria una rebció d'urbanitzacions, iHegals, i com a tal 
no és objecte de debat, ni molt manco, d'aprovació, 
simplement ~s una relació objectiva del que són urba
nitzacions iHegals. 1 aquesta relació hi és fon;osament, 
a cada Pla General o a cada Norma Sub,;idiaria de ca
racter municipal és fon;ós que hi sigui, i aquesta és la 
que ha d'estudia[' les possibles solucions que tengui 
cada una rI'dles, que cada una és un cas especial Jo 
crec que aixc no corre,pon, en absolut, que ho faci el 
Govern, correspOll als :ljuntaments, i, si hi ha proble
mes de caracter jurídic, que la LIei del Sól no permet~ 
adoptar solucions positives per a aquest tema, bé per 
donar-li una solució o bé per impedir que es creln no
ves, que jo crec que sí, que n'hi ha, perque la disciplina 
urbanística c's bastant clara a la Llei del Sól, falta vo
luntat d'aplicar-la, pel-o voluntat no al Govern sinó als 
que l'han d'C'plical' que són els ajuntaments i els Con
sells lnsular~_ Si cl'acas hi hagués problemes, amb l'es
tudi de modificacló de la Llei del Sol, qUE' estam estu
diant, es poclrien incloure, per aixo hem donat audien
cia i hem oemanat la participació als Ajuntaments, 
individual, ,1. tots ells, precisament, perc¡ue puguin fer 
un aclarimef't, endemés de als Consells Jnsulars, ens 
puguin dir guines coses pensen que serien interessants 

que s'inc1oguessin en aquesta modificació per fer la 
seva tasca més l'kil. 

Quant a~ tema del Pla Hidrológic, jo aquí voldría 
ser molt breu, molt curt, pero molt clar, perque no 
es pot engm:ar aquesta Cambra com se la intenta en
ganar amb les seves paraules, ahir i avui. El Pla Hidro
logic el fa el Ministeri d'Obres Públiques, no el fa el 
Govern Ball'ar. Per tant, si esta dins un calaix no el 
tenim nosaltres, el té el Ministeri d'Obres Públiques 
del Govern Central, que és qui el fa. Li vull recordar 
que, a més. no tenim cap tipus de competencia en 
materia de plaIlificació. El Pla, i vull aclarir que no és 
un Pla, és Uf' estlidi de recursos, perque encara no hi 
ha una plan:ficació d'obres, és competenc ia del Minis
teri, perque no l'h8.n volgut transferir, per tant, no em 
demani que nosaltres acabem una cosa que no feim. 
A mi em pareixeria molt bé aquesta proposició, si fos 
instar el Govern, el Parlament, que demani al Govern 
Central de Madrid que en el termini de dos mesos aca
bi, tant de bo que l'acabas, que més voldríem nosal
tres, ho hem repetit aquí mol tes vegades, pero el Go
vern de Madrid, no nosaltres. 

Quant a la Comissió de Recursos Hidrologics, sí, 
en teoria es va preveure, i tenia unes possibilitats 
d'actuació, el que passa és que aquesta Comissió no 
pot actuar, la Comissió de Planficació, perque li falta 
la base, que és el Pla Hidrológic. 1 quan es va consti
tuir aquesta Comissió, el Director General, va prometre 
que a la següent reunió, que seria en el termini de 
dos mesos, j aixó era el mes de gener o febrer de l'any 
84, si no estic equivoC'lt, va prometre que en el ter
mini d'un parell de mesos, dos, tres mesos, es pre
sentaria el Pla Hidrologic i comen¡;:aríem afer feina. 
Per aixo no s'ha tomat reunir, i cada vegada que hem 
intentat que es vulgui reunir aquesta Comissió, l'excu
sa que donen a Madrid és, esperau un poquet que ten
guem el Pla Hidrologic, perque, si no, per que ens hem 
de reunir? Qui és qui pot -actuar en aquests moments, 
i única possibilitat d'actuació en aquest tema, que no 
ens preocupá naturalment que ens preocupa, és priori
tari per a nosaltres i per aixo varem demanar tenir les 
competencies, i el seu Grup Parlamentari, a Madrid, 
ens va negar la possibiiltat de tenir aquestes compe
tencies, i ara vo,;te ens demana que actuem en tot el 
que poguéssim actuar, i quan era el moment de donar
nos-les no ens les varen donar? Naturalment, ho in ten
tam, ho intentam a través de l'única Comissió que fun
ciona en aCjuests moments, que és el que diuen la 
Comissió de la sequera, la Comissió de Recursos Hi
draulics, qUé, per cert, no esta presidida tampoc per 
la Comunitat Autónoma, sinó pel Delegat del Govern, 
pero, a través d'aquesta, és a través de I'única que es 
pot fer una mica de feina de planificació amb els 
recursos. 1 nosaltres ho empram tot el que podem, pero 
més d'aixo, no ho podem fer. 1, l'altra cosa que podem 
fer és aquel! conveni que va anunciar el President des
pús-ahir, que estam intentant i pensam que possible
ment es pugui firmar aviat, un conveni de coHaboració 
amb el Ministeri, a fi que nosaltres puguem fer la ges
tió, i naturalment a través d'aquesta gestió hi pugui 
haver una ir lfluencia direct2., i puguem aconseguir que 
Madrid acaCi per aprovar el que nosaltres proposem, 
peró, de moment, s'ha de firmar aquest conveni, Í és el 
maxim que rem pogut aconseguir, de manera gue em 
pareix, clarament, demago,gica aquesta proposta seva. 

Quant -em perme~i que li acabi de contestar, per
que no pens moure una aItra qüestió incidental, en 
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nom d'altre membre del Govern- a instar el Govern 
a extremar .1'acció inspectora per donar compliment a 
la Llei d'Allotjaments Extrahotelers, també ho va dir 
el President, hi havia uns mitjans limitats, s'estan po
sant els mitjans perque es pugui actuar, s'ha comen
gat i, natundmeni:, encara que no instas el Parlament 
a extremar, esta previst per la Conselleria de Turisme, 
naturalment, extreular aquestes inspeccions, i tengui la 
seguretat qUE es fa tot el que es pot dins les limita· 
cions que ja li dic, li ho varen explicar, que s'estan cor
regint posant més inspectors. 

Quant ;=t pro:posar el programa de promoció exte
rior per a l'any 86, quc, efectivament disposara d'una 
quantitat elevada, peró jo li voldria ter només una pe
tita matisació. EIs 600 milions de pessetes, els 300 que 
ens corresponen Zt nosaltres estan en el pressupost i 
esta detallat el programa en el pressupost en el capí
tol corresponent j, per tant, es discutira en aquesta 
Calubra en el seu moment, quan es discutesquin els 
Pressuposts. DeIs altre'; 300 milions, que ha de posar 
el Govern Central, de moment, no hi ha cap conveni 
firmat, lli h& únicament una promesa verbal, esperem 
que la promesa v~rbal es transformi en una reaJitat, 
no hi ha cap conveni, també estam esperant un con
veni de carreteres que encara no esta finnat i també 
fa molt de l.emps que eslava aprovat. 

Quant a la que proposa elaborar en el termini de 
tres mesos \m inventari de finques rnillorables i a11an
donades, fr,1I1cament, crec que no fa falta ter cap 
aclarirnent. Aqui no'som a Andalusia, i e~ pareix quc 
el que hi ha elan-era aquesta pmposta, va clarament 
en contra ele la n05tra filosofia política i, per tant, és 
evident que es lam totalment en contra el'aquesta Pro
posta. 

Senyors. Sr. President, moltes gracie:" i perdonin. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Conseller. 
Per pan elel Grup Parlamentari Socialista, té la 

parauIa el Sr. Francesc Triay Llopis. 
Disposa d,Un lemp" de cinc minuts, pcr favor. 

EL SR. TRIA Y LLOPIS: 
Sr. Pres;denL No som a Andalusia, pero tenim fin

ques abandonades, Sr. Conseller, i convé que ho reco
neguem i qnc comencem a pensar que hem de fer amb 
elles, no es t 2ria gf!ns malament. No voler coneixer les 
coses, aixo é, propi deIs que es confOlmen amb la igno
rancia. 

Vostes han fet clei~ada de les seves obligacions, i 
aquesta és la maxima acusació que se'ls pot fer. Vos
tes no han exercit totes les competencies que la llei 
els dóna ni Je gestió ni legislatives, peri6dicament e113 
han Ilegit el matéix discurs, aixo sí, pero ja arriba el 
mornent d e ras sal" comptes i ele convertir aquest dis
curs, tan tes vegades re!Jetit en unes opcions preses pel 
Parlament. 

El catakg d'lNESE, no n'hem de p~'.rlar més, ho 
accepta, pe ro no digui que l'estan aplicant ja d'una 
manera oficiosa, ni a Sant Josep. A Sant Josep ¡'han 
aplicat en part, ql1an afectava una part de Ses Salines 
no l'han aplicat, 1'han aplicat a un sector, també estava 
dins el cataleg d'INESE. 

A Maó, pcrdoni que li diguí , no fa falta que faci 
cride<; a 1 'eti-..:a , perque, entre d'altres coses, el Pla esta 
a partícípac:ó pública, esta a informació rública, pero, 
de moment, ele moment el que protegeix és el doble 

del que vos~es van aprovar, el doble, que per grups 
ecologistes i sectol'S socials és insuficient, cm reserv la 
meya opinió, perqué potser també ho compartesc, pero 
el doble, de moment, del que vos tes van aprovar. És 
una passa i. endemés, en [ase de participació pública, 
precisament per escoltar aquestes opinions i per po
der-les recollir. 

Hi ha h3gut moltes Normes Subsidiñries d'E'spais 
Naturals conflictives, no una, com la !le! , no tan sois 
Es Trenc, h costa sud de Menorca, el Barranc d'Algen
dar, n'hi ha hagut diferents, no tot és tan perfecte, ni 
tan sois en la r ealització o acabament d'un procés ja 
comen~at que vos tes van trobar. 

Impulsar el planejament, no ho han fet en abso
lut, i els canvis, no eligL!i que són socíalistcs, els canvis 
en els ajuntame11ls afecten tols els municipis, munici
pis ele diferent color, li puc citar Campos, li puc citar 
Eivis5a, li puc citar Sant Antoni, i n'hi puc cita¡- elife
rents, on el~ ajuntaments de elreles han prescindit i 
han canviat cls cquips que hi havia a la fase anterior. 
Pero ac;o no és el problema, el problema no és si els 
ajuntarncnts d'esquerres o el e elretes han canviat els 
equips redactors, el problema és que vos tes ni en 
aquests que han canviat, que probablement són els més 
elinámics, ni en el::; que no han canviat, vos tes no han 
impulsat, vo~tes, ni tan~ soIs han insistiL, han pressio
nat a! comp1imenl, a l'exercici de l'obligació de plani
ficar, de po,ar a l dia aqLlest s plans generals, vostes 
aixo ho han deixat compleL8.ment de banda. 

Lament, Sr. President, llaver estat malalt el dia que 
voste va poder respondre a unes preguntes d'uns aItres 
Dipulats fiu, i tot una de meva, que era presentada 
Lampoc no I:'~ va poder tractar no va ser culpa meya, 
pero, ac;ó no canvia, en absolut, la seva filosofia, amb 
la qual nosal1res discrepam completament, sobre quina 
és l'actuació que s'ha de fer en el medi rural, de pre
servació i nG de parceHació i introducció el'usos nocius. 

1 parla cel de la zona militar, el de la residencia, 
vostes sabraE, la Comissió Provincial d'Urbanisme que 
pensen fer, perque, entre d'altres coses, a la Nonna 
Subsid iaria qu e vostcs van fer, els equipaments d'uti
litat pública estan permesos dins d'aquesta zona, i su
pós que el Grup Popular no pensara que una residen
cia de cap s d'estat o de caps de govem, sigui el Sr. 
Fraga o sigui el Sr. Alzaga o sigui el Sr. González o 
sigui un President d'e~tat estranger, no és un eelifici 
públic no pensara que a;;:o és un edifici públic, tan 
públic com la seva Conselleria o com lc. Conselleria 
el'Hiscnda. que Véln iniciar obres per elamunt del vo
lum pennes. 

Gració" 
(M un.m Iris) 
Arnb el tema hidrologic , Sr. Conseller voste sap 

que l'únic que pot acabar aquest estudi és el personal 
que voste té, els únics que ten en els coneixements per 
poder ultimar aquest treball és el persoLal que voste 
té, perque té tot el personal de la Conselleria, de l'an
tiga Delegac,ó dins el serveis d'Obres Hidrauliques i, 
per tant, no n'hi ha més. El servei hi é<; tot, no n'hi 
ha d'altre, s; no hi dediquen un esfon; a acabar aquest 
estudi, aquest es tudi no s'acabara mai, perque ningú 
no té els ccmeixements que té el personal que han 
transferit que és el que ha viscut, ha administrat i 
ha ges tionat aquí durant anys. Vostes han preferit, i 
insistesc en el que vaig elü' ahir ha preferit la confron
tació , la reivindicació en el tema de les aigües, i ha 
preferit aixo a no fer una gestió de cada dia, possi-
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, bilista· i realista, com ha fet i ha volgut fer amb el 
teII}a de carreteres, que en aguest tenia tates les com
petencieso i 10tes les transferen~ies, pero bé que ha 
sabut anar a cercar Wla finan~ació extra, i en aquest 
tema no té transferencies, no les té tates, no té la tota
litat de competencies perque no és el moment, el Par
tit Socialista, pel Partir que .té majoria en el Congrés 
de Diputats, per obrü': una nova carrera d'ampliació 
de competencies, i sembla mentida que vostes, que 
també pertanyen a un Partit estatal, d'ambit estatal 
no comprenguin üquests plantejaments, no és el mo
ment, aixo no té a veure amb l'exercici quotidia que 
voste faci de les competencies i de les responsabilitats 
que té. Per tant, nosaltres no tenim més remei, no 
tenim més obligació que manten ir aquesta crítica glo
bal a tota la política d'Ordenació del Territori, a tota 
una política d'Ordenació del Territori, que, per una 
part és negátiva amb les seves actuaciGns, Comissió 
Provincial d'Urbanisme, falta d'impuls al planejament 
municipal, ralta d'impuls a la disciplina, i que, per 
altra part, no és més, continuament, que una repetició 
de projectes i de paraules que mai no es fan realitat 

que s'estan repetint des de fa dos anys i migo 
Moltes gracies. 

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

EL SR. SAIZ GOMILA: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Molt breu, molt 

breu, perque no ,"ull tornar a comen~ar, crec que no 
és el moment de comen<;ar a debatre, a mi em sap 
greu si voste no hi era en el moment que jo vaig expli
car quina era la nostra postura sobre l'actuació en el 
medi rural, crec que no é3 el moment de tornar-ho a 
discutir, si vol, qualsevol ól!tre dia, hi h:l mecanismes 
perque no puguem discutir o puc provocar jo aquesta 
discussió, nL' tenc cap incovenient, pero crec que no 
és aquest el moment de tornar-ho a fer El que sí li 
puc dir és que vaig assegurar, i voste pot estar en con
tra, altres Grups no varen quedar no satisfets amb les 
meves paraules. La nostra previsió no és d'incremen
tar, en absc,'~ut. elE' cap de les maneres, la parceHació 
del sol rústc'l', mc;lt al contrari, varem proposar unes 
mesures de defensa del sol rústec del que parlavem 
era de sol urbanitzable, d~ poder flexibilitzar la urba
nització del sol urbanitzable, per tant, computat dins 
el Pla Genen~l i no afegit al sol urbanitzable. Aixo crec 
que ho vaig exp;icar darament, ara, dar, no hi ha 
pitjor sord que el que no vol escoltar. 

Voste c1iu que no hem impulsat el planejament. 
Aixo sera la seva versió, que no hem impulsat el plane
jament. Nos~'ltres l'hem impulsat dins de les mesures 
i dins de les possibilitats que té la Conselleria per 
impulsar, per tot.·; els mitjans possibles hem impulsat. 
Ha dit que únicament falta la subrogació, únicament 
aques1a i que ja manifest que la usarem únicament en 
un moment extremo 

Jo, Sr. Triay, per delicadesa, no he volgut parlar 
de quins 3.juntaments en cencret havien refusat I'equip 
redactor i quins el mantenien, si eren de dretes, si 
eren d'esquerres, quins continuaven i per que no fun
cionaven. He dit que hi havia ajuntaments socialistes, 
molt significatius pero res més, no he volgut entrar a 
quins ni en fls eguips, perque entenc que, en aquests 
moments, donada la nostra situació i les persones que 

.p~lam, no seria delicat parlar d'aquestes ,coses. 
Quant al Cap del pinar, el xalet de Cap Pinar, !la 

és un punt a debatre a aquest punt, aixo és un punt 
que debatra dema matí la Comissió d'Urbanisme, evi
dentment, jo només l'he volgut treure com a ex:elllple, 
perque el que sí li vull recordar, sigui o no sigui 
equipament és que el Cap del Pinar és un espai na
tural, rústec, protegit, podríem discutir si és un equi
pament o no és un equipamen1 i l'interes sociaL d'aquest 
equipament, una residencia no un edifici d'oficines pú
bliques, una residencia, hi ha moltes residencies de 
caps de govern que no estan en aquestes ubicacions, 
que és un espai natural protegit i que aquest estudi 
d'INESE, que voste pensa que s'hauria d'aplicar a «ra
jatabla» a altres llocs, proposa que sigui element pai
satgístic singular, amb prohibició absoluta de qualse
vol tipus d'edificació. Que quedi ben dar, que jo no 
vull dir que en aquest cas concret haguem de fer cas 
de l'estudi d'INESE, he dit i he mantengut, pel que 
m'agrada i pel que no m'agrada per tot, que l'estudi 
d'INESE és una guia, (a unes proposicions molt dife
rents del que es pot fer, presenta alternatives i exposa 
avantatges i inconvenients de cada una de les opcions 
que presenta, i diu que l'Administració ha d'escollir, 
que aixo per a l'únic que serveix, és un marc de refe
rencia i ho c!iu ell, així personalment, I'estudi, un marc 
de referencia perque l'Administració tengui coneixe
ment de causa i tengui una major informació a l'hora 
de prendre decisions. Aixo és el que no~altres estam 

- fent. Ho estam fent així i ho farem en el Cap del Pi
nar, a Sant Josep, a Maó, a qualsevol altra banda. 

Aixo és el tema. Quant al tema de S 'Albufera, li 
vull recordar també, simplement que jo no he dit si 
era bo o si era dolent el que s'estava fent, no ho he 
entrar a manifestar, perque quan arribi a la Comissió 
d'Urbanisme, sera en el moment que nosaltres, dins de 
la Comissió, direm el que passa, el que si és ben cert, 
és que les seves mesures proteccionistes les que han 
proposat, perque només les han proposades vostes, i 
no un altre grup, vos tes, les que han proposat han 
estat rebutjades pels grups ecologistes, ~ue demanen 
una millor protecció, que protegim més o manco, les 
Normes Subsidiaries que varem fer no pretenien arri
bar a tot, pretenien, simplement, protegir certs espais, 
que nosaltres ja varem trobar suspes el planejament. 
El que és ben cert és que vos tes pensen que es pot 
autoritzar la urbanització de La Gudia o es pot man
ten ir o no, 110 ho sé, jo no vuIl entrar en aquest tema, 
és prou delicat, perque ja arribara el moment a la 
Comissió d'Urbanisme, el que és ben cert és que no 
tothom esta d'acord. 1 a I'estudi d'INESE, per cert, 
també esta catalogat com de maxima protecció, sense 
possibilitats d'edificar, ni urbanitzar, etc., etc., etc., de 
totes maneres, vos tes pensen que en aquest cas possi
blement, donada la implicació económica que pugui 
tenir, tal vegada s'ha de mantenir, perque l'ajuntament 
no pot atendre el que Ji costaria evitar la urbanitza
ció, és posslble, jo no ho discutesc, no ho sé. El que 
die és que 'luan un té nquest paper a les mans, ha de 
ser realista, pragmatic, i pensar que quan es tenen 
responsabilitats de Govern no és el mateix que qua n 
s'esta a l'of'osició i es crida, els seus companys de 
Partit quan tenen responsabilitats de Govern han de 
pensar les. conseqüencies del que diuen i ho pensen i 
ho ponderen, i ja vendra qui els hagi de jutjar, en 
aquest moment nos al tres no som aquí, el que sí és ben 
cert és que no es pot parlar amb aquesta alegria amb 
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que voste fa les crítiques del que fan els altres grups, 
quan un té tanta roba .l l'estenedor. 

Quant <l la part hidraulica, bé, jo crec que esta 
ben dar quina ha estat la postura de defensa de les 
competencies en materia hidraulica, quina ha estat la 
postura nostr;;t, deis tres altres grups parlamentaris 
d'aquesta Cambra, i quina ha estat la postura del Grup 
Socialista. Em permeti, pero aimanco per a nosaltres, 
per al nostre Partit, i per als que formam la Coalició 
Popular, perlimyer a un Partit Estatal, no vol dir que 
hagim de renunciar a res del nostre autonomisme, aixo 
ha pensaran vos tes i, sense cap dubte, ho estan de
mostrant constantment. 

Moltes gracie . ." Sr. President . 

EL SR. PRESlDENT: 
Moltes gracies, Sr. Conseller. 
Volen ü~lervenir els altres Grups Polítics? 
Pel Grup Esquerra Nacionalista, el Sr. Damia Pons 

Pons té la paraula. 
Cinc mi11uts. 

EL SR. PONS PONS (Damia): 
Sr. President, Sres .i Srs. Diputats . Com hem po

gut comprovar, aquest Debat sobre l'Estat de la Co
munitat Aut~noma, llarguíssim, cansat, certament, per-J 
no intrascendent, malgrat la desinfonnació que l'ha 
presidit i, fins i tot, algunes lamentables rieliculitza
cions abans que comen~as o el mateix día que s'havia 
d'iniciar amb el cliscur') del President de: Govern . 

Esquerra Nacionalista considera, fixant la se va po
sició en rebció ;l les Propostes del Grup Socialista, 
que estam a:Tibant al final d'un procés, un procés que 
ha estat alL,rnent positiu, perque ha creat una tensió 
política neC'~ssa ria, el Parlament és una caixa de re
sonancia d'¡)spiracions vives i, sobretot, quant tot 
aquest debat culmina amb unes prnpostes de resolució, 
la majoria el'elles positives i, si en algun cas, són pro
postes, diguem-ne, crítiques van proi'undament raona
des i formen un bloc, com és el cas de la proposta de 
reprovació de la política d'Ordenació del Territori, for
men un blo~; d'un judici global, d'un judici que té un 
balan~ neg:l~iu a !'hora de jutjar l'actuació de la Con
selleria d'OrClenació del Territori. 

Per tant, creim que estam al final d\m proces, que 
veim culminat positivament perque, ha vull recordar, 
la fina1itat d'aquest debat, almenys per a Esquerra 
Nacionalista, des del moment que es va presentar, mai' 
no va ser assetjal- el Govem, desfcr-lo, desacreditar-lo, 
sinó cenyir-nos a allo que s'havia anw1ciat. Fer un ba
lan(,: i finalfl!ent ,i ha arribat I'hora, veure quines pro
postes feim de cara a corregir la situació detectada al 
llarg d'aque~~ debato 

Per tant, nosaltres entenem que les proposlclOns 
del Grup Socialista són altament constructives i po
sitives, amb algul1es matisacions que pas a detallar. 

No les passan' revista a tates, perque el temps és 
brevíssim i, <1 mé" a més, <;eria completament inneces
sari. Em ref'eriré simplement a una de les quals nos
altres no podem donar suport, i ho raonaré. Que és 
a la propos;ció que fan d'instar el Govern que, en un 
termini de dos mesas . presenti un Proiecte de L1ei 
Electoral. 

Esquerra Nacionalista va dir, a través d'una Pro
posició de Llei que va dur a aquest Parlament, que 
per cert no va ser secundada pel Grup Socialista, per 
boca del sell Port3veu, Felix Pons, que li interessava, 

primer, cont;;xer quina seria ['estructura deIs .Consells 
Insulars, quines les competencies i quines les respou
sabilitats per saber quants de Consellers E:S consideren 
raonablement necessaris, sobretot a les illes menors, 
per impulsar aquest treball dins els Consells Insulars, 
atesa la doble conclició que tenim de Consellers i Dipu
tats. 1 varem demanar que fos, aquesta Llei Electoral, 
posterior a la L1ei de_ Consells Insulars. La Llei de Con
sells Insulars s'esra elaborant, lentament, pero d'una 
manera responsable, deixem que aquesta Llei de Con
sells Insula.rs arribi a terme, i després parlarem de 
qüestions eJectorals. Per tant, no és que ens pareixi 
negatiu, perc. adoptare1lJ. la mateixa postura que el Sr. 
Felix Pons va adoptar davant la nostra, que és la d'abs
tendre'ns. Nc ens inter~ssa, en aquests moments no la 
consideram necessaria. 

D'a!lra banda, vull felicitar el Grup Socialista per 
la incidencié, que ha fet dins un tema molt polemic, 
pero absolulament vital, que és en materia d'Ordena
CIO del Territori , damunt ele! qual se centt-en vuit, cree, 
ele les seve~ propostes. L'Ordenació del Territori és 
un elernent fonamental de la cullura ele les riles Ba
lears i, a més, és un element irreversible, no es pol 
recons truir un bosc, no es pot reconstruir una zona 
humida, no es pot recuperar un torrent si es degrada j 

s'urbanitzen les seves voreres, no es poden recobrar 
les aigües contaminades, moltes vegades i, en conse
qüencia, tOt8 aquesta serie de propostes que vostes 
fan em pareixen absolutament coherents i necessaries, 
per bé que, eviclentment, han d'ana¡- acompanyacles de 
moltes altre::;, pero, amt: el que \;ostes proposen tenen ' 
plenarnent el nost , e suport. 

La Llei c]'Orelenació Territorial és un dement abso
lutament vital, i la mostra de la manca ele política, 
que s'ha elit tan tes vegades, és l'absencia d'aquesta llei 
en aquesta Cambra, quan iTloltes altres lleis, molt més 
secunclaries han estat objecte de declaracions insis
tents i demz.gogiques i falsament prioritaries. 

Nosaltre:, no cntrarem en debats, completament bi
zantins i riciículs de filosofies liberals t, intervencio
nistes. A no,altres no ens interessa que el país sigui 
libeLa! o in'ervengut, a nosaltres ens interessa que el 
territori se sa[vi, no ens interessa el color, ens inte
ressen els fds, i el que veim és que vostes proposen 
fets, i per 2.iXO nosaltres cls donam suport. De l'altra 
banda, quan se 'n ) diu que aquestes propostes no són 
convenients, veim que es vol continuar per una via 
nefasta, per una via de resultats negatius . 

El temp<: és molt breu, pero si volia dir en relació 
a un element que ha sortit aquí que és la famosa 
ja Albufera, o Es Grau de Menorca, que. si no hi ha 
una iniciativa positiva, immediata dins aquesta Cam
bra, el PSM, EsqucITa Nacionalista. fara ús de la seva '. 
capacitat de presentar una Proposició de L1ei, de caire, 
evidentment radicalment proteccionista, dins la ma
teixa línia de les propostes cl'Ordenació del Territori 
que vostcs fan, i esperam ten ir el seu suport. 

Moltes r,racíes . 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. D;'-.J.t::,: . 
Pel Grun Reg:onalista de les Illes, té la paraula el 

Sr. Jeroni Albertí Picornell. 

EL SR. ALBERT! PICORNELL: 
Sr. Pres'clent, Sres. i Srs. Diputats. Jo d'aquestes 

propostes de resolució elel Grup Socialista, també co-
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men<;aré pe:- fer referencia a l'Ordenació del Terri
torio Nosaltn-:s donarem suport a totes, a totes les pro
postes referides a Orclenació del Territori del Grup 
Socialista. 1 els donarem suport, per que? Perque 
creim que ~n Ordenació del Territori, no hi ha polí
tica d'Ordenació del Territori, hi ha accions contradic
taries, conti~lUament en Ordenació del Territori, i m'ex
plicaré Si Ordenació del Territori té una política, que 
pareix que És la d'intf::ntar construir el maxim, com 
s'explica que quan Unió Mallorquina, dins una Proposi
ció de Uei de pr01ecció d'espais naturals d'especial in
teres proposa treure'n un tros, ens voten en contra. O 
com s'explica, quan a Es Trenc, que propo~arem treure 
un tros, que era zona rustica i ens votaren en contra. 
La qual cosa vol dir una cosa: en Ordenació del Terri
tori, Coalicié Popular i el Govem que li dóna suport 
esta contra Unió Mallorquina. Per tant, és una ma
nera de no poder estar mai d'acord. Vostes juguen tot 
en Ordenació del Territori contra Unió Mallorquina, 
perque ho han fet bandera de distinció, i per aixa 
voldria contestar jo, no és ver que siguir. intercanvia
bies els nos1res electors, entre els seus votants i els 
nostres. Nos¿lltres estam totaln"lent en cOEtra quan les 
directrius ne' es compleixen, si vostes, realment, els 
agrada edificc:r, les dues vegades que Unió Mallorquina 
ha intentat fer treure d'una zor..a protegida el que 
creia que no importava es protegís. vos!es no haurien 
de votar en contra. Com que vostes fan una política 
contra Unió Mallorquina, avui, que tenim llibertat 
d'actuació, v(,tare11'. en contra I'Orelenació del Territori 
que vos tes fan. 

Segon pL'nt. Quant a les Proposicions de Uei, nos
altres serem conseqüents amb el que ele"im. Nosaltres 
no podem obligar, des d'aquí, a exercir una iniciativa 
del Govern que é,- seva, nosaltres, a totes les Proposi
cions de Uej ens abstendrem, per aquest principi que 
hem mantengut des que estam en é'.questa Cambra. 

Quant a la tan deb::ltuela actuació amb l'aigua i els 
recursos hidrolagics, insistim i avui ho diré més flui
xet, avui no cridaré, facin tot el que puguin per pre
servar els nos tres recursos hidrologics. No facin mo
tiu el'enfrontament, no facin bizentínisme, ningú, nin
gú, en un tema tar. delicat, és que tot el riostre procés 
de creixemcnt i ele supervivencia no depen del sector 
turístic, depen que tenguem recursos per poder man
tenir el sec10r turístico 1 els recursos hidraulics són 
els més importants que necessitam tenir aquÍ. 1 pa
reix que, en aqueo.! tema, com tal de dur-vos la con
traria els ele l'esquerra i els de la dreta, estam sem
pre com si aixo no importas a ningú, aquí el que im
porta de ver, i féÜg la referencia al d'ahir, és que de
fensem els recursos hidral'lics, és que ordenem els 
récursos hidraulics, és que donem el major ús als re
cursos hidraulics que tenim. 1, si podem depurar i re
gar, que ho facem com més aviat millor, i aprofitem 
tot el que tenim perque ens jugam tot el nostre fu
tur, tot . Per tant, jo no sé si esta elins un calaix, jo 
no sé si 1 'In de fcr el Govem, jo no sé si ho ha fet, 
perque he Gntes, segons deia el Sr. Triay' que ha. ha 
de fer el Guvel'n, pero el personal que ho ha de fer 
esta transferit a la Conselleria, es posin d'acord, pero 
facin el Pla Hidrologic, que el necessitam per sobre
viure, és qUE: estam parlant de coses múlt serioses, i 
aquí, dient a Módrid no ens donen les competen
cies, ja esta, és que si ens quedam sense aigua, 
ens bastara dir, la culpa és de Madrid? O és que no 
podrem beure aigua? Aquest és el tema, A mi donar 

les culpes, sempre ho he dit, a mi m'agrada cercar so
lucions, les culpes, tanmateix, no hi ha pena de mort, 
no podem matar ningú, no cerquem culpables, cerquem 
solucions, jo insistiré des d'aquí, cerquem solucions en 
un tema que és el motiu de tota la nostra superviven
cia, ho sabem, els recursos són escassos, sabem que 
tenim uns recursos, fins i tot, una aigua que no és de 
bona qualit2d, sabem que el turisme, no podem jugar, 
i no els podem dir que no es dutxin els matins, sa
bem tantes coses que aquest nivell de vida, que tots 
deis que tenim, que depén d'aquestes coses, ens l'es
tam jugant per una confrontació, no trob la paraula, 
perque anava a dir ridícula, pero no ho vull dir, una 
confrontació que no sé, endemés que no és ideolÓgica, 
perque l'aigua no té color, l'aigua no té color polític, 
i nosaltres neces~itam tenir, d'una vegada per totes, 
resolt aques~ problema. Jo deman que aquí es pugui 
dur endavant. 

Quant a la política esportiva, nosaltres tenim una 
proposta qUe la política esportiva la faci el Govem en 
coordinació amb els Consells Insulars. Bé aquí n'hi ha 
una que diu, l'esportiva i la cultural, Consells i Ajunta
ments, aleshores ens va bé, aquesta ens va bé per po
der continuar enclavant. 1 també donarem suport als 
Plans especials que s'han de fer, quant a les arees que 
ja estan protegides, tant d'Es Trenc-Salobrar de Cam
pos i de Sa Punta de N'Amer. 

Jo crec que aquest debat ha estat realmen1 un de
bat acIaridor, pens que ha estat un debat que cns ha 
permes anar aclarint coses. Jo, si em permeten, si em 
permeten, Sr. Triay, quan enumeri els possibles pre
sidents que venguin a Cap del Pinar, no s'oblidi del 
Sr. Roca, que, tal vegada, també ve. 

(Rialles) . 
1, com que se m'ha ences el llum vermell, moltes 

gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Pel Grup Popnlar, té la paraula el Diputat Sr. J oan 

Verger PocovÍ. 
Disposa. Sr. Diputat, d'un temps de cinc minuts. 

EL SR. VERGER POCOVí: 
Gracies, Sr. President. Jo no pensava intervenir ... 

EL SR. PRESIDENT: 
Silenci, per favor. 

EL SR. VERGER POCOV1: 
... no pensava venir a aquesta Tribuna, perque 

simplement el nostre Grup fa seves la ó i la 9, que 
han dit el nostres Consellers respecte de les Resolu
cions del Grup ParIamentari Socialista. Pero jo he ha
gut de sortir per, de qualque manera, puntualitzar 
elues coses, 

El nostre Grup no va contra la política urbanísti
ca d'Unió Mallorquina, senyors Diputat~> d'Unió Ma
llorquina, h~ ha hagut moltes vegades que hem votat 
conjuntament molts de temes concrets d'ordenació de! 
territori, hi va haver diferencies en Es Trenc, hi va 
haver diferencies a Sa Punta ele N'Amer, cIar que sí, 
és que si no n'hi hagués qualque vega da, poclríem ser 
el mateix Grup Político 

1 respecte de la política d'aigües, jo, que particip 
a la Comissió de recursos hidraulics, li puc elir que sí 
hi ha un autentic inieres i sí hi ha una autentica preo
cupació pel tema deIs recursos hidraulics, i que quan 
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hi ha un problema, es discuteix amb, profunditat, i el 
que passa, en aquesta Comissió, de que forma part el 
Govern Central o el periferic, el Govern Autonomic, 
els Consells J nsulars i cls ajuntaments i, endemés, tam
bé, usuaris i dis~ribu¡:dors d'aigua, el nostre proble
ma és que no tenim solucions concretes, pero que in
tentam, i per tots els mitjans, cercar les solucions ne
cessaries, perque c,quest problema no ens desbordi, per
que creim, com tots vostes, que és un problema de 
prioritat absoluta per part d'aquest Govern. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Pel Grup Parlamentari Socialista, té la paraula ... 
El propcsit d'aquesta Mesa del Parlament és aca-

bar el dcbat avui encara que sigui él altes hores de la 
nit. 

Han actuat cios Grups Polítics, n'han d'actuar dos 
més, encara que les propostes deis Grups que queden 
per actuar ::.ón manco, no vol dir que no siguil1 igual 
d'important:;, i el temps que han d'actuar és el mateix. 
Per tant, aquesta Presidencia decreta, en aquest mo
ment, cinc minuts de descans i continuarem. 

Que passa, Sr. Albertí? 

EL SR. ALBERn PICORNELL: 
Per una qüestió d'ordre, si em deixen conversar. 

Jo crec que el Grup Popular té dues propostes, i el 
Grup Regionalista en té cinc, en lleva dues, i n'hi que
daran ti-es. La meya opinió és que si voste no dóna 
cinc minuts de descans, aixo, amb tres quarts més, 
esta !lest. S¡ dÓllr' cinc minuts de descans, acabat-em 
a les dotze. 

Jo mateix, che al Sr. President que faci el que més 
convengui al President i a la Cambra. 

EL SR. PRESIDENT: 
Bé. Faig cas o. la vostra petició. 
Grup següent. 
Sra. Secretaria, vol fer lectura,per favor, de les 

Proposicions del Grup Popular? 

LA SRA. ENSENAT ENSEÑAT: 
«El Parlament de les Illes Balears acorda: 
Instar el. GOVf'rn de la Comunitat Autonoma de les 

Illes Balears perque negocil amb el Govem Central la 
declaració de zones d'urgent reindustrialització de les 
comarques (nnca, Manacor, Eivissa i Menorca. En cas 
que aquestes negociacions no prosperassin, exigir del 
Govern de la Nació la qualificació de preferent localit
zació industrial oer als polígons industrials de les Ba
lears». 

«2 .--Inslar al Govern B::llear a promover el recurso 
de inconstitucionalidad contra la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado para 1986, una vez aprobada por 
contravenir el Título V y Disposición Tnmsltoria Sex
ta del Estatuto de Autonomía, en la materia relativa 
al sistema de financiación transitorio y definitivo de la 
Comunidad Autónoma». 

EL SR. PRESIDENT: 
Mol tes gracies, Sra. Secretaria. 
En nom del Grup Popular, té la paraula el Sr. 

J oan Verger i Pocoví. 
Disposa, Sr. Diputat, d'un temps de vint minuts. 

EL SR. VERGER POCOV1: 
Gracies, Sr. President. Pel que fa referencia a la 

nostra resolució primera, que era «instar el Govern de 
la Comunitat Autonoma de les Illes Ba!ears perque 
negocü amb el Govern Central la declaració de zones 
d'urgent reindustrialitzo.ció, etc., etc.», pensam que el 
que cercam aquí, el que desitjam aquí és que s'inicü 
aquel! dialeg nec~ssari, entre el Govern de la Comu
nitat Autónoma i el Govern Central, perque, de qual
que manera, tenguem, dins la nostra Comunitat, dins 
les nos tres ¡Hes, unes zones industrials, ja siguin zü
nes d'urgent reindustrialització, ja siguin zones o polí
gons de preferen! localització industrial. Sabem que, 
com a conseqüencia de la implantació de les zones 
d'urgent reiüdustrialització, s'han eliminats, per dir-ho 
de qualque manera, els beneficis que es donaven als 
polígons ele prei'erent localització industrial. Pensam 
que l'important seria tenir aquests beneficis que es 
donaven en aquells polígons, com va ser el de Marrat
xi tilla temporada i, em pareix, que a Menorca un al
tre, no sé si el el'Alaior o Ferret-ies, el que sí és cert 
és que quan s'han pogut introduir aqul"sts beneficis 
que cloner. .;;uport als polígons de pref'erent localitza
ció industrial, hi ha hagut una certa impiantació d'in
dústries, un fort increment de Uoc de feina i, per con
següent, pensam que és bo l'inici d'aquest dialeg. De 
totes maneres, com que la idea és, la idea és que s'ins
ti el Govern ele la Comunitat Autónoma a promoure 
aquest diáleg amb el Gcvern Cent ral per cercar aquests 
beneficis, per poder obtenir aquest sol ll1(lustrial, amb 
uns beneficis que facin possible la implantació d'in
dústries, creim i demanam a aquesta Cambra, que nos
al tres Ilevarem d'aquesta proposta la negociació amb 
el Govern Central per a la declaració de zones d'ur
gent reindustrialització perque pensam que és més po
sitiu anar ;) cerC2r aquests beneficis que donaven i 
que poden donar els polígons de preferent localitza
ció industrial i, per consegüent, la nostra Resolució 
quedaria, «instar el Govern de la Comunitat Autono
ma de les Illes Balears perque negocii amb el Govern 
Central la qualificació de preferent localització indus
trial per als polígons industrials de les Balears». 

Pel que fa referencia a la segona resolució, m'agra
daria introduir, si m'ho permeten, una correcció gra
matical. quan deim «instar al Govern Balear a promo
ver recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado para 1986, una vez 
aprobada, por contravenin>, demanaríem que es digués 
«si contraviene». 

Cree que, en aquest cas, en aquesta segona Reso
lució nostra no faria falta fer cap exposició de la nos
tra proPOStcl, ja que simplement és una conseqüencia 
de l'aplicaci6 de dues Lleis Organiques, l'Estatut d'Au
tonomía de les Illes Balears i [ti Llei Orgfmica de Fi
nan<;:ació de les Comunitats Autonomes, LOFCA. La Dis
posició Transi tória Sisena, del nostre Estatut i les 
Transitories Primera, de la LOFCA, defineixen el mc
tode de cakul del percentatge, basat en el cost efec
tiu elel servei transferit, metode de ca.Jcul que s'ha 
d'aplicar únicament durant el període transitori i que 
la duració el'aquest període transitorí es limita al pc
ríode que hi ha ele traspas de serveis corresponents 
amb les competencies fixades per la Comunitat Auto
noma o, er. qualsevol cas, una vega da que hagin pas
sat sis anys de l'entrada en vigor de l'Estatut. D'acord 
amb la clausula de cloenda firmada dia 24 de gener 
del 1985, en el PIe de la Comissió Mixb. Administra-
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ció. de l'Estat, Comunitat Autónoma, aqu~st període 
transitori va quedar tancat i, pero consegüe¡:ü, creim, 
creim no, és necessari anar a un altre sistema de fi
nan<;ament, que és el definitiu i que esta previst a l'ar
ticle . 61 del nostrc Estatut i a l'article 13 de la Llei 
Org:'l.llica de Finan<;ació de les Comunitats Autonomes. 
Si miram el Pressupost General de I'Estat del 1986, 
ens trobarem que el sistema que s'ha emprat, continua 
essent l'aplicació de les Disposicions Transitóries de 
l'Estatut i de les Disposicions Transitories de la LOF
CA. 1, per consegüent, pensam que és necessari i just, 
simplement, exigir el que ens exige ix l'Estatut, que és, 
simplement, que la financ;ació de la nostra Comunitat 
Autónoma tengui un sistema de finant;:ació definitiu, 
que és el que hi ha marcat, i ho hem dit, a l'article 
61 i l'article 13 de la Llei Orgallica de Financ;ació. 

Per aixo, instam nosaltres el Govern Balear per
que promogui aquest recurs d'inconstitucionalitat con
tra la Llei oe Pressuposts Generals de l'Estat, si, una 
vegada aprovada, contravé el títol Vil". Disposició 
Transitoria VI del 110stre Estatut d'Autonomia. 

Sres., Srs. Diputats, esper que aque"ta resolució 
tengui el suport unanime d'aquesta Cambra, i creguin 
sincerament que no ho feim amb un anim de cercar 
protagonisme polític, I1l un desig d'enfrontament amb 
uns altres zoverns, simplement volem el que ens diu 
l'Estatut que és nostre. 

Moltes g-racies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Volen intervenir eIs aItres Grups Polítics? 
Per Esquerra Nacionalista-PSM, té h' paraula el 

Sr. Sebastia Serra Busquets. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats, mo]t 

breument, per manifestar que Esquerra Nacionalis
ta-PSM estalona les dues Propostes de Resolució del 
Grup Parlamentari Popular, i ho argumentarem molt 
breument. 

En primer !loe, parlarem de promoure aquest re
curs d'inconstitucionalitat contra la Llei de Pressuposts 
Generals de l'Estat per a l'any 86, i creim que, certa
ment, canviant aquesta expressió «por contravenir» per 
«si contraviene», sí que, certament, creim que és de 
justícia i és objectiu que aixo es plantegi I és de jus
tícia i és objectil! perque les lleis es fan perque es 
complesquin, i, certament, la Llei Organ:ca de Finan
<;ament de les Comunitats Autónomes a l'Estat Espa
nyol no s'ha complida, i, per tant, creim que és objec
tiu al qual s'ha c.'exigir compliment. També és cert 
que el nostre Estatut d'Autonomia, magre autonomia, 
també l'hem de sucar al maxim i, en conseqüencia, 
evidentment s'ha d'esgrimir a I'hora d'argumentar 
aquesta qüestió. Aixo sí, Esquerra Nacionalista-PSM 
desitjaria que el Govern, quan ho faci, també, al ma
teix temps, es prepari tecnicament, s'intcnti negociar 
amb fermesé!, pero també amb voluntat d'arribar a 
acords, perquc aquest és un tema, a més. de la qües
tió de recurs d'inconstitucionalitat, el tema de la ne
gociació, per la qüestió financera, requereix prepara
ció tecnica, fermesa i voluntat d'arribar a acords. Pero 
creim nosaltres que aquesta voluntat negociadora no 
ha d'anar mai sep:1rada de la possibilitat i la realitat 
de promoure aquests recursos cl'inconstitucionalitat, 
perque per aixo existeix é'l Tribunal Constitucional, 

per aixo existeixen les Beis, perque les complim tots. 
~, I respecte a la segona proposta, de qualificació de 

preferent localització industrial, creim que aixó és un 
tema que tots els Grups Parlamentaris el tenim, no ja 
només assumit, sinó que ho hem dit repetides vegades 
en aquest Parlament, i creim que podria ajudar, cer
tament, certament si s'aconseguís, que a les IIles hi 
pogués haver una certa inversió que ens interessas. 

Aixo sí, demanaríem al Govern de Coalició Popu
lar que, perdó, al Grup Parlamentari de Coalició Po
pular que no utilitzi Govern de la Nació quan s'exi
geix al Govcrn de l'Estat, el Govern de la Nació, per 
a nosaltres, és el Govern d'aquí. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes E:racies. Sr. Diputat. 
Pel Grup Regionalista, té la paraula el Sr Albertí 

L Picornell. 

EL SR. ALBERTl PICORNELL: 
Sí, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Jo, per 

anunciar, també, el nostre suport a les dLCes propostes 
de resolució del Grup Popular. Creim, també, com ha 
dit, fins i tot, el representant del PSM, que les lleis són 
per complir-se, pero sobretot en aquest tema del finan
c;amellt és un punt cabelal d'imporUmcia per poder clur 
endavant una gestió bona, aquí, a les nostres illes, que 
és el que ens interessa, que, per tant, acceptant i 
agraint el c3nvi, perque en aquest moment no sabem 
si contravendra la Llei de Pressuposts, fins que s'apro
vi, «si contraviene», nosaltres donarem suport a aques
ta primera resolució. 

A la segona també, a la segona també perque, en
demés, qui els .parla ha tengut molt ele temps, he es
tat dins els polígons industrials que hi ha aquí, a Ciu
tat, i sabem perfectament de les elificultats que supo
sa, per un costat, obtenir-ho, i els avantatges que es 
tenen quan es té. Per tant, no tan soIs hi elonarem 
suport, sinó que felicitam el Grup Popular per aques
ta il1lciativa, perque pens que aquesta sí que va tam
bé, en [unció de suport a la indústria, en certa mane
ra, esta dins la línia que jo vaig dir ahir ele creació 
de terreny<; industrials, si no és aquesta, sí demostrar 
un cIar suport a les indústries que hi he} en els polí
gons industrials. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Albertí. 
Pel Grup SOCIalista, té la paraula el Sr. Josep Al

fonso Vi!lanueva. 
Disposa, Sr. piputat, d'un temps de cinc minuts. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Gracies Sr. President. Sr. President Sres. i Srs. 

Diputats. Qvan hem !l~git les propostes que ens feia 
el Grup Popl<lar hem quedat realment astorats del que 
demanaven. Quan hem escoltat el Sr. Verger, ja hem 
compres que tot 2.quest tema pareixia una broma. La 
veritat, senyors del Grup Popular, ens han deixat amb 
un somrís a la boca, perque comen<;:ar per demanar el 
ZUR i acabar per clemanar una negociació sobre zones 
de preferent 10ca1itzaciS industrial és comenc;:ar en el 
cel i acabar caminant per terra, que és com hauríem 
d'haver comcn;;:at. 

En aquest tema nosaltres estarem d'acord, sempre 
que les coses es facin bé. Si vostes van a Madrid o 
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vénen els de Madrid ~quíJ que en _aixo no hi tenim res 
a alr, a negociar aquest tema, alxÍ com amb el bagat
ge que tener. ara, mal assumpte. Nosaltres els dinem 
que tet un estudi senós sobre la situacló industrial de 
les IHes, fet un estudi senós sobre les zones on vo
lem estudIar una readaptació i als sectors on vol.em 
estudiar Wla readaptació, i després, amb aixo, anar a 
parlar de localitzacions industnals, aixó és una cosa 
senosa i, en aquest aspecte, si vostes ho Jan així, i su
posam que l'hi taran, nosaltres estalonariem la seva 
proposta. 

Al segon tema no és poc important l'error no me
canografic que han introdult a la segona proposta. 
Primer de tot deien que «contravé» el Títol V i la Dis
posició Transitoria VI elE. la ConstituciG. Ara diuen «si 
contravé». En primer lloc els he de dir que, el Sr. Saiz 
ens deia fa una estona que hcm ele ser cC~lercnts, etc., 
els he de dir que ho siguin, coherents, pero en serio
sitat, que són Govern, vos tes, nosaltrcs cncara ens po
dem permetre, des d'aquí, qualque petite., molt poca 
incoherencia, vosalires no, són Govern, aquí, no se'n 
poden permeire. I, el Govern no pot elir sí a la Comis
sió Mixta, distribució de percentatgc, encara que el 
Sr. Soler dlgués, jo pero eIs deman, els dic, tal cosa, 
una cosa, i si no, Catalunya ha dit que no, i no ha pas
sat res. I, després, parlar ele recurs d'inconstituciona
litat. Vostf:s, i ai>:o és molt important, no poden a Ma
elrid, aquí ho hen) de discutir, als Pressuposts Gene
rals de l'Estat, no ha posat cap esmena a l'article rc
feren t al percentatge, ni una, ni una, i aquí xerrar de 
recurs d'inconstitucionalitat. Aixo és molt poc seriós. 
Vostes no poden posar una es mena al Títol V i a tata 
I'exposició al Congrés i al Senat, que ha passat avui 
matí, endernés, parlar de Diputacions i Ajuntaments, 
no ha parlat ni una vegada de Comunitats Autonomes, 
ni una, i parlar de constitucionalitat. 

Nosaltres, «si contraviene» no hi tenim res a dir, 
pero com que crec que és una autentica, no dic la pa
raula, punts suspensius, passarem i ens abstenelrem 
d'estalonar-la o no estalonar-la. No té la més mínima 
importancia així com ha quedat el tema. Pero, senyors 
de Coalició Popular, per favor, quan duguin propostes 
aquí, les dllguin, no per canviar-les mecallograticament 
o no mecanograticament, si estan convenc;uts que l'ar
tiele, i xerro de memoria, em parei:\. que és el 56 de 
la Llei de Pressuposts de l'Estat és anti-constitucional, 
quan estigui promulgada aquesta Llei, el Govern té ca
pacitat per presentar un recurs d'inconstitucionalitat, 
ja no és el primer que presentaria, per tant, no hi ha 
problema. Si vostes creuen que es perjudica fortament 
amb l'establiment dels percentatges la Disposició Tran
sitoria Sisena del nostre Estatut o la Primera de la 
LOAPA, per favor, posin el recurs d'inc~nstitucionali

tat, no els clirem res, si hi ha inconstitucionalitat, nos
altres som els primers que elemanam sempre que si
gui el Tribunal Constitucional que digui la clarrera pa
raula. Ara bé, si tot aixo és una batalleta per aconse
guir més o manco cloblers, creim que van pcl carní 
equivocat. El camí encertat és el camí que aquest Par
lament ha acordat avui, fer un estudi seriós d'aquesta 
situació, discutir-lo en aquest ParIament, una vegada 
discutit en aquest Padament, fer unes propostes i, 
amb aquestes propostes, anar a discutir amb l'Admi
nistració Central perque es fixi definitivament el per
centatge. Si día 30 de desembre, suposam i creim que 
és possible, hi ha ja una proposta a les Comunitats 
Autonomes, vegem aquesta proposta, pero amb estudis 

seriosos, que no contemplin només transferencies, per
centatges, sinó conjun,t d'inversions, conjunt de trans
ferencies, entenent per transferencies tot en aquesta 
Comunitat Autonoma, perque és l'única manera de dis
cutir, la resta és fer el ridícul. 1 no ens agrada que el 
nostre Govern, perque a pesar de tot i a pesar d'estar 
a l'oposició, és el Govern el'aquestes Illes i és el nos
tre Govern, faci el ridícul amb dades coIl'. les que ens 
donaven l'al1re elia. 

Nosaltres, per tant, senyors del Grup Popular, i 
vista la diversió dels canvis que han introdult en aques
tes propostes, dOIlarcm suport, perque no pot ser man
co, si fan el que els hem dit a la primera, bé, a la pri
mera, vull dir a la de negociar la qualificació deis sec
tors preferents i ens abstendrem a la segona, perque 
creim que sempre s'ha de respectar la constituciosali
tat si hi ha una llei que va en contra. 

Gracies 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Pel Govern, obrí qüestió incidental el Conseller 

d'Economia, Hisenda i Pressuposts. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Sr. President. Sr. Alfonso, voste esta aquí, en 

aqllests moments, fent un exercici d'intentar llevar im
portancia a un tema que té una importancia cabda 1, 
que és el tc;ma dc' la finanyació definitiva. L'ariicle 61 
del nostre Estatut el'Autonomia i l'article J 3 ele la LOF
CA marquen que a I'any següent que es completi el 
traspas de les competencies, haura d'entrar en vigor 
el percentatre c!efinitiu, voste sap que tant a la matei
xa LOFCA com a la metodologia es diu que aquest per
centatge alUl on es fixara sera a la Llei de Pressuposts 
Generals de l'Estat. Voste sap que en el Projecte de 
Llei de Pressuposts Generals de l'Estat, que avui matí 
estava en debat en el Senat, no es contempla aixo. Vos
te sap que la decisió que varem adoptar conjunta
ment tots els Grups d'aquest Parlament, ja que som 
tots representats a la Comissió Mixta, va ser adoptar 
la postura ~egüent: acceptar com a pro\'isional el sis
tema provisional emprat per a l'any 86, sense renun
ciar a la fixació definitiva, vostes varen estalonar aixo, 
en el seu moment. Voste sap, Sr. Alfonso, voste sap, 
perqlle no només som nosaltres que ens hem de cui
dar, també vostes, també vostes podien fer esmenes a 
la Llei de Pressuposts de l' Estat, al Projecte de Llei 
ele Pressuposts c'e l'Estat, també vostes, com a Grup, 
tenen l'obligació de salvaguardar el nostre Estatut, vos
tes també :enen presencia en el Congrés, també ho 
haguessin pogut fer vostes, pero pensam, nosaltres, que 
és millar fer aquest tipus d'actuació des del Govern ele 
la Comunitat, estalonat, en aquest cas, pel Parlament 
de la Comunitat, perque és un tema nostre i pensam 
que l'hem de elefensar directament nosaltréS des el'aquÍ. 

Per aixD, el nostre Grup ha presentat aquest re
curs, aquesta proposta, millor dit, de presentar un re
curso Perque, voste sap, endemés, que el Projecte ele 
Llei de Pre~suposts Generals de l'Estat ha passat pel 
Senat contravenint l'article 61 del Ilostre Estatut i con
travenint ]'article 13 de la LOFCA. 1 voste sap que el 
tandem antel-ior, Boyer i De la Quaelra, tenia previst 
per al 86 aplicar el percentatge definitiu, a causa d'aixCl 
es va fer el tancament a moltes Comunitats Autóna
mes, i voste sap també que, amb possibilitat, el nou 
tandem, Solchaga-Sr. Pons, varen ser el<; que varen 
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frenar tot aquest procés. 1 voste sap que s'esta incom
plint el nostre Estatut. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PR:ESIDENT: 
Gracies, Sr. Conseller. 
Sr. Alfcnso, Lé voste la paraula. Disposa d'un 

temps de cinc minuts. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Gracies, Sr. President. Sr. Soler, nosaltres no hem 

llevat importancia a la finan<;:ació, el que li volem lle
var és dramatisme, primer, i segon, enfrontament. Els 
ho han dit aquí tots els Grups Parlamelltaris manco 
el seu, quan han anat a negociar ha sorbt bé, quan 
s'han enfrontat, malament. Per que? Perque és així, 
perque vos tes no sempre tenen raó, i vos te, igual que 
jo, no és el Tribull:l1 Constitucional. Voste ha dit, vos
te sap, jo no sé si és inconstitucional 1'2rticle 65, JO 
el que sí sé és qm: ni el Grllp Popular ni cap Grup no 
ha posat cap esmena a aquest article, aixo sí que ho 
sé, i !1'han !Josat els del Grup Popular, 1.200, d'esmenes 
als PrcssupClsts, Lina més no costava massa, no l'han 
posada, per tant, aixo sí que ho sé. 

Que el nostre Grup no l'ha posada, perque no 
creu que és inconstitucional, ja ho c\ira el Tribunal, no 
ho creim, per tant, per tant, la interpretació, és una 
interpretació juríd:ca molt \larga i no crec, ni tenim 
temps, ni voste 111 jo som els més capaci:ats, almanco 
jo, voste no ho sé, a1manco jp, per entn.r-hi. 

Tema d': la Comissió Mixta, li dic exactamenf el 
que va pas~'ar, varem anar a Madrid, varem acordar 
el percentatge, i vos te va manifestar a precs i deman
des, a precs i demandes, que li agradaria o demanava, 
i en va quedar constancia, ho veurem a les actes, a 
la proxima Comissió, no cree que hi hagi cap dubte, 
que demanava que s'aplid\s el 86, el Sr. Lafuente va 
fer una manifestació del mateix estil i el Sr. Sebastia 
Serra va fe:: una manifestació del mateix estil. Pero 
no estava a l'Ordre del Dia, tan sois, ai:-:o, i voste és 
el Vice-president. 

El temé' de la finant;ació, S1". Soler és molt ¡m
portant, molt, pero el tema de la finan~ació no és no
més els doblers que donen a la Comunitat Autonoma 
via p ercentatge, no és només, i aquí no ~'ha esmentat 
aquí quan ,,'ha xerrat de la finan<;ació, el facil que ha 
estat en aquest Govem entrar a la cessió de tributs, 
no ha estat gaire complicat arribar a una llei, d'acord, 
la tenen aprovada, ja, quan han pogut, quan han ten
gut competcncies, no h3 estat gaire complicat, han ne
gociat, no ha costat res més. 1 voste sap que la finan
<;aclO no només és ni cessió de tributs ni és percen
tatge ni són els 700 milions, que voste no n'ha pailat 
mai, i jo ara li ho die, d'ajuda a la constitució de la 
Comunitat Autonoma, d'instaHacions, d'aixo no en par
len mai, voste sap, Sr. Soler, que són totes les inver
sions que fa l'Estat aquí, són totes les inversions de 
conveni, i d'aixo aquí no n'han parIat mai. Nosaltres 
ho sabem i hem dcmanat, tres vegades, el Govem no 
ha dut cap comunicació, ara ha aprovat, el Crup Po
pular. que es dugui, clesprés d'un estucli, era hora, com 
en aquest debat, e l Grup Popular s'ha presentat al 
darrer, sempre, al debat, quan ja no hi quedava més 
rem ei s'hi ha apEntat, ha aprovat que es dugui aquí, 
ara, qua n dugllin aquesta documentació ben estudiada 
podrem fer un debat seriós sobre finanyació. Un debat 
només sobre finar.<;ació. No sobre el que ha fet tot el 

Govem durant tot el temps, durant dos anys i mig, 
com deia el President trenta-nou vegades l'aItre dla, 
dos anys i mig de feina del Govern. La finan<;ació era 
un punt, el President lú va dedicar 4 lTIjnu.ts i mig, 
cosa així, d'un discurs d'una hora i mi1ja, tal vegada 
trobava que no l1'hi havia de dedicar més, nosaltres 
creim que se li han de dedicar moltes més hores, per'::' 
a base d'estudis, i no a base de 8 milo 30 mil pcsse
tes, que resl.!lta que no són ni 8.000, ni són 30.000 Pts. 
El tema de finan<.;ació és molt important, vos tes li do
nen demagogicament, o li donen per enrrontar-se a 
l'Estat, nosaltres, ni l'Estat sigui com és ara, el PSOE, 
o sigui, més endavant del Partit Reformista, si ho és, 
o sigui més endavant, que no ha creim, d'Alian<;a Po
pular, o sigui més endavant del Partit del Sr. Soler, 
nosaltres crcim que amb l'Estat, amb el tema de fi
nan<;ació, el que s'ha de fer és asseure's, i quan s'han 
esgotades totes, totes les possibilitats de negociació, 
amb les dades adequades a la ma, després enfrontar-se. 

Si aquesta proposta, vostes creu.en que és tan im
portant, ens haurien de dir, i nasal tres ens absten
drem qui dtcidira que és anti-constitucional. Aques ta 
Cambra? El Govern? Si és el Govern, per que ho duen 
a aquesta e'_mbra? Si tanmateix ho poden fer. Si ha 
de ser la Combra ho discutiríem d'una altra manera. 
Jo, de totes maneres, li recomanaria al Govern, que 
en definitiva sera eH que ho uecideixi, que abans de 
posar recurs d'inconstitllcionalitat hagi fet els estudis 
de Cinanyació, si els hem discutit aquí, tRl vega da tots 
l'estalonam 0, tal vegada, lots callam pel-que ens COI1-

vé. En aquestes illes, ens convé, ho hem dit mol tes ve
gades, quan la legalitat no esta gens clara a nivell de 
juristes, i aJXD m'ho ha de reconeixer, i, <l més, en te
mes d'importancia decisiva , sobretot en temes de do
blers per a aqUEsta Comunitat. Vos tes facin els estu
dis, vostes, per favor, senyors del Govern., el Pal' la
ment els auloritza com els autoritzen les lleis a posar 
un recurs d'incoll[.titncionalitat. Ja estaven autoritzats, 
no tenen res més que l'autorització que tenien. 

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

la paraula. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Repetir-li, només unCJ vega da més, que voste sí sap, 

o ho hauria de saber que la cessió de tributs és un 
mecanisme a compte del percentatge, és un !liurament 
a compte. Així que no vulgui mesclar una cosa amb 
I'altra. Voste 5ap, Sr. Alfonso, les peripecies de la ces
sió de tributs, quan nosaltres varem plant('jar una pro
posta, que avui és la que s'ha aprovada, c;ue ara és la 
que hi ha aprovad.a, que en el seu moment es va dir 
que no, i posteriorment amb negociació i amb esfore; 
varem aconseguir que sí, pero va ser sobre la base de 
la nostra propost2., perque era rúnica qee , en aquest 
cas, podia anar endavant, i voste sap el que va costar 
aixo. 

I em cregui que si es du aquest tema en aquesta 
Cambra era per mantenir aquell espelit que es va man
tenir a la reunió de la Comissió Mixta , él!la on es va 
donar un vist-i-plau condicionat i acordzt previament 
entre tots e1s grups en el percentatge, i no vulgui des
virtuar voste aquest si condicional amb un si incondi
cional, perqu·e en aixo no té raó. 

Gracies, Sr. President 
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EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Conseller. 
Pel Grup Popular ,., 
1 passam, aleshores, a debatre el paquet de pro

postes del Grup Parlamentari Regionalista de les Illes. 
Té la paraula el Portaveu d'aquest Grup, el Sr. Jero
nI Albertí i PicornelL 

Disposa d'un temps de vint minuts. 

EL SR. ALBERTÍ PICORNELL: 
Sí. Sr. President, Srs. Diputats. Com que és tard 

i fent, fins i tOl, ús del que he demanat, aquests cinc 
minuts que no ens han permet descansar, facem més 
via, jo seré molt curt. 

D'entrada, retiram les propostes 2, 3 i 4, per coin
cidencia amb altres que estan presentac\es ja, i ens 
quedam amb la 1 i amb la 5. 

La primera, que diu que el Govern de la Comuni
tat Autonoma, en el tcnnini de sis mesos elabori un 
Pla d'Ordenació Turística a les Illes Balears, jo cree 
que aquesta és donar un termini que, atenint les pro
pies manifes tacions del Sr. Conseller aquí. és un ter
mini per dir-li, el dugui quan vu~gui, perque e l té, 
practicament, jo ho sé, molt avanc;at. Pero, creim que 
és important que el Pla d'Ordenació Turís tica es du
gui com més aviat millor, p erque jo voldria només 
aprofitar per aclarir una serie de coses que pareix que 
comenc;a, de vegades, a haver-hi un sistema de fer les 
coses que, llavors, sembla que és contradit. Jo vull di, 
una cosa, amb toLa cordialitat, tots estam d'acord que 
el sector turístic és el sector més important, per tant, 
qualsevol Íntervenció dins aquest sector, jo crec que 
s'ha d'entenc1.re, sempre, pel caire constructiu, p erque, 
si em permeten que acabi de dir les coses, es ser im
porta nt no és esser intocable. Un sector important és 
un sector en el qual molta gent hi vol pRrticipar, per
que tots, jo personalment si menjo tres vegades cad::! 
dia és gracies a l'hostaleria directa, no indirecta, per
que amb el que me'n due de les altres parts, faria les 
menjades ben petites. Per tant, aquest tema és impor
tant , és el sector motor de l'economia, ho sabem tots 
i, per tanto jo crec que el Parlament necessita tenir 
aquesta informació, perque, entre tots, jo crec que s'ha 
dit tan tes vegades per tots els Grups, jo vull dir que 
crec que exageradament, el turisme és un assumpte 
gastat, el turisme és un assumpte de Comunitat, és un 
assumpte nostre, perque l'Estat és qualque cosa més, 
i si m'ho permet, el Sr. Alfonso, Ji volia dir que l'Es
tat no és deIs socialistes, en aquest moment, l'Estat és 
de tots els espanyols, i el Govern és deIs socialistes, 
com, sÍ, ha dit voste l'Estat, és igual, pero vull dir que 
l'Estat el formam totes les Comunitats, els Ajunta
ments, els Consells també són de l'Estat i cada ciuta
da espanyol forma part de l'Estat. Per tant, quan feim 
aquestes dites grandiloqüents, el turisme és una qi.ies
tió d'Estat, bé, bé, és una qüestió d'Estat, és una qües
tió que per a nosaltres, ens p ermet continuar estar al 
davant, quasi quasi els primers amb la renda per ca
pita de Balears. Pcr aixo és aquest tema, per posar 
una resolució damunt Turisme, que duguin aquí el Pla, 
que jo sé, que la Conselleria esta avanyant i que el té 
a punt, jo diria, quasi quasi Ilest. 

L'altre tema, conseqüent amb la meya expOSlCIO 
d'ahir és també comentar, més que intenta r moure els 
anims deIs senyors parlamentaris, la preocupació que 
tenim tots per aquesta jove Universitat nostra, Per 
tant, només demanam que el Govcrn, q¡:e és qui ho 

ha de fer, promogui d sistema de finan~ament que 
conslderi oportú, JO li vull avan<;ar que per part del 
nostre Grup, en aquest cas, no hi haura cap proble
ma, per dOllar suport a deute públic, Sl és per una 
concreta com aquesta, per tant, vull dir que ja no entra 
en el joc de finan<;ament de l'Estat, si hi 11a d'haver 
deute públic per aixo, perque crec que esta perfecta
ment justit'icat, el nostre Grup li donara suport, amb 
la bnalitat que tenguem, com més aviat millor, una 
Universitat digna, perque avui tenim una Universitat 
damunt el Butlletí Oficial de l'Estat, pero no tenim 
una Universitat, jo diria, que respol1'gui, no a les aspi
racions que teníem tots els que en aquells moments 
varem intentar dur la Universitat aquí, sinó a les aspi
racions que tenen els estudiants, que estan en unes 
condicions, JO diria, dolentes, per no qualjficar-les d'in
frahumanes , perque estan estudiant tot s uns damunt 
els altres, el darrer que arriba ha d'estar a la porta, 
a segons quines facultals i que, per tan r, ens preocu
pem d'aquest tema que tenim tan a prop i que, p er 
tant, el Govern ;:>romogui el sistema de finan<;ament 
que consideri oportú perque la Universita t pugui tenir 
el Campus Universitari, com més aviat millor. Pe l-que, 
endemés, a m esura que la Universi tat lengui més pa
trimoni, podra t'or<;ar més inversions del Govern de 
l'Esta t, amb la qual cosa anirem, diríem, multiplicant 
cada invers;ó que facem, nosaltres obligara , obligara 
en virtut a la proporcionalitat al patrimoni que té ca
dascuna, a augmcntar les participacions del Ministeri 
corresponen.t i, ·tal vegada, a la vista de pocs anys, po
dem tenir una UnJversitat que respongui a les nos tres 
necessitats , que respongui al nostre ideal d'Universitat 
p er a les Balears i que, en definitiva, arribem a tenir 
aquesta Universitat que, endemés de poder fer que els 
nostres fills puguin estudiar un nombre limitat de car
reres univer»itaries, hi hagi gent de fora que pensi real
ment en la nostra Universitat per venir aquí enlloc 
d'anar a altres llocs, perque si és ver, eom deja ahir 
.io, citant les paraules del Sr. President de la Comuni
tat Autónoma, la infraestructura turística, el nom de 
Balears, sí pot fer que tenguem una Universitat de res
sonancia europea, pero, si no la tenim digna des d'aquí, 
difícilment la podre m tenir de ressonanci? europea, 

Per tot é:ÍXO, .io dernan al Parlament, é! la Cambra, 
suport per ~ les dues ~lropostes de resolució que que
den de les llostres cinc, que és la primera i la sen ya
lada amb el número 5 

Mol tes t'racies. 

EL SR. P~ESIDENT: 
Moltes grilcies. 
Grups que vulguin intervenir? 
Pel Govern, té la paraula el President de la Comu

nitat, Sr. Gabriel CañelIas i Fons. 

EL SR. CAÑELLAS FONS: 
Simplement, Sr. President, per recalcar el que ja 

hem dit , aprofitant una interven ció anter ior, i és que 
el Govern ja esta en cls tramits necessaris amb les 
més altes instancies de la Universitat : amb altres 
grups r presentats en aque la Cambra pcr fer po i
b! i c · rear el s is tema més adient, perqu aqueo l Pro
jec le de L1 e i o la norma, perqu' n aquests momenls 
J'únic pr blc.ma que hi ha és trobar-Ji la fórmula jurí
dica adequacla, pugui venir, com mé aviat mil.1or, a 
aquesta CaTl'bra, perque és voluntat de tots els Grups 
Parlamentaris , 
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EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. President. 
Per Esquerra Nacionalista-PSM, té la paraula el Sr. 

J oan Francesc López i Casasnovas. 
Disposa d'un temps de cinc minuts. 

EL SR. LúPEZ CASASNOVAS: 
Sres, i Srs. Diputats. Esquerra Nacionalista té in

tenció de donar suport, óbviament als dos punts deIs 
cinc que teIlien presentats les resolucions del Grup 
Regionalista. i ho feim perque pensam que a Esquerra 
NacÍonalista-PSM no se li pot imputar que tengui una 
visió capitidisminuida del tema turístic i manco enca
ra lligada amb el tema del creixement zero, com més 
d'una vegada, i avui mateix, aquí dins s'ha dit. Pensam 
que el turisme és un factor importantíssim economic 
a les Illes, pero pensam també que el turisme s'ha 
d'entendre integrat dins un conjunt de factors que es 
complementen i que possibiliten un desenvolupament 
harmonic dins la nostra societat. És per a~ó que pen
sam que un Pla d'Ordenació Turística, com el que s'ha 
dit aquí dins que s'esta elaborant en aquests moments, 
ha de contemplar no només aspectes d'oferta, d'infraes
tructura, de millora de la seguretat als establiments 
hotelers, de millora tecnologica dins la indústria hos
talera, sinó també, i és molt important a~o, que el 
tema turisme lligui, conjugui amb Urbanisme, amb Or
denació del Terri~ori, I que lligui, a més arnés, amb 
un plantejament seriós respecte d'uns protagonistes de 
la indústria turística, que quan es parla aquí del tema, 
no se sol referir mai a ells, concretament, crec que és 
importantíss:m que el Pla d'Ordenació Turística ten
gui també molt en compte les condicions de vida en 
que es troben els treballadors de l'hostaleria, que ten
guin molt en compte la necessitat de formació deIs 
treballadors de l'hostaleria, de les retribucions que te
nen i, en conseqüencia, de fer possible que l'oferta tu
rística no es limiti només a uns aspectes de temps 
d'oci, a uns aspectes de vida dins les nostres illes, sinó 
també en relació <:' la cultura i a la societat. Donarem 
suport a aquesta idea generica de la Resaludó i espe
ram, per télnt, que el Pla d'Ordenació Turística no 
entri en contradicció amb la política d'altres Conselle
ries, es diguin de Cultura, de Treball o d'Ordenació 
del Territori. 

1 com que la Universitat ha de divulgar i ha d'es
tendre a tot arreu la Hum de la inteHigencia, «per fun
det omnia lucem», crec que és imprescindible que ens 
preocupem moltíssim des d'aquest Parlament de la 
Universitat de les nos tres illes, i a<;ó ens du a pensar 
que l'emissió de deute públic per a aquesta finalitat 
pot ser correcta, pot ser valida, si arriba alla on ha 
d'arribar dins els plantejaments que es pot fer una 
administració autonomica que no té competencies, d'al
tra banda, en materia universitaria. Crec que el Govern 
de la Comunitat Autónoma ha comen<;at a fer alguna 
cosa per intensificar les relacions de la Universitat 
amb la societat alla on es mou, pero ¡es re!acions 
d'aquesta Universitat nostra amb a~gunes institucions, 
encara han estat massa vegades innecessariament ten
ses, i és obligació de tots els poders públics, fer pos
sible que aquestes relacions siguin cardials i satisfac
tories des d'un punt de vista científico 

Hi ha preocunacions tant arnés importants dins 
el camp universit8ri, que no només referides al Cam
pus, al patrimoni, del qual avui es parla aquí dins, 
crec que és important que posem en marxa l'article 

nove de l'Estatut d'Autonomia, amb aquest esperit que 
compartim del Grup Regionalista, que .extrema fins al 
maxim leB possibilitats que ens d6na la Llei Organica 
de l'Estatut d'Autonomia. 1 a<;o ha de fer possible la 
igualtat de l'accés a l'estudi universitari de tots els 
alumnes, de tots els joves de les IHes, aí;o vol dir que 
el Govern ha de tenir una política, també, r~specte de 
l'accés deIs alumnes de les illes menors, que no estan 
en igualtat de condicions als de Palma o als d'altres 
pobles més enfora del centre aHa on s'ub.ica la Univer
sitat de les Illes Balears. 

Esperam que hi hagi una política de beques per 
facilitar l'accés deIs estudiants, que hi hagi una polí
tica de residencies d'estudiants, que em ~ens que tam
bé és un punt important a tenir en compte. Peró tam
bé fa falta que hi hagi dotacions economiques per pos
sibilitar que els convenis, que tantes vcgades surten 
damunt la premsa, no quedin només en pura 11etra 
d'inteneions i que es concretin en plan s d'investigació 
al servei de !'Admmistraeió Pública Local o Autonomi
ca. I, erec que també és importantíssim referir-nos a 
la millora deIs equipaments de tota íl1doie que neces
sita la Universitat, entre ells els equipaments espor
tius, en els quals moltes vegades hem di; a la Conse
lleria d'Educaeió i Cultura, que hi havia una gran tas
ca afer. 

Per tant, Esquerra Nacionalista donara suport a 
aquests dos punts de Resolució i esperam, com tantes 
al tres coses, que es vegin acomplerts en fets tradurts, 
les paraules, en realitzacions. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes grades, Sr. Diputat. 
Pel Grup Socialista té la paraula el Sr. Joan Na

dal i Aguirre. 

EL SR. NADAL AGUIRRE: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. El nostre Grup 

donara suport a les dues Resolucions del Grup Regio
nalista. En primer 11oc, perque creim que toquen els 
dos aspectes, pentura més importants de la nost1'a re a
litat social, un, el tema turístic, que és el que ens ta 
anar endavant, i un altre, el tema universitari, que és 
e! que pot projectar el nostre futur. 

NosaItres ereim que que es faci un Pla d'Ordena
ció Turístic~ sera una eina important, no només d'es
tudí, sinó d'analisi i de futures decisions sobre els te
mes turístic~ De qualque forma, amb aquest Pla d'Or
denació Turística podrem prendre les dec:sions que so
bre el sector turístic s'han de prendre anualment, i 
moltes vegacles amb rapidesa, amb una profunditat de 
eoneixement: superiors, mol tes vegades, als que tenim 
ara. Per tant, nosaltres creim que és impc;rtant i li do
narem suporto 

En el tema universitari, indubtablement, nosaltres 
l'estalonam, li donarem suport, ens estudiarem amb 
profunditat i amb tot carinyo el tema d~ l'emissió de 
deute públic, i, en aquest cas, l'únic que recordaríem 
és que hi hovia un Consell Economic i Social, de la 
Universitat, que tenia uns legats, uns legats importants, 
el legat Má(lico-Suzane, que estava destinat a la com
pra del Carr:.pus Universitari, la seva venda, a la com
pra del Campus Universitario Per tant, cree que és un 
tema que el Govern no ha d'oblidar, perque, de qual
que forma, és un legat molt positiu i molt important 
que es va donar a la Universitat Balear i que s'ha de 
destinar a dquesta compra, com així s'havia acordat. 



·1630 - DIARI D.E.SESS¡;ONS I Nú¡fi. SU I lO, 11 i 12 'de desembre del 1985 

EL SR. PRESlDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Pel Grup Popular, té la paraula el Portaveu, Sr. 

Cosme Vidal i Juan. 

EL SR. VIDAL JUAN: 
Moltes gracies, Sr. President. Molt breument per 

expressar, sobretot, la nostra satisfacció a l'hora de 
concloure aquest debat, pel sentit constructiu que ha 
tengut, en general i, sobretot, taml5é, la nostra satis
facció per poder dir que, naturalment, estalonarem 
aquestes dues Propostes dE Resolució presentades pel 
Grup ParlaIilentari Regionalista de les Illes, perqué, 
entre d'altres coses, si bé és veritat, i en aixo estarn 
d'acord, que els electors no són intercanviables, per
que intercanvi vol dir en dos sentits, i nosaltres el can
vi només l'admetdem en un, sí ha quedat demostrat 
que són intercanviables les postures i els suports. 

Moltes gracie3. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
El Sr. Jeroni Albertí té la paraula, disposa d'un 

temps de deu milJuts. 

EL SR. ALBERTí PICORNELL: 
No pens usar-los. Sr. President, Sres. i Srs. Dipu

tats, unes breus paraules per aelarir un punto A la pro
posició nostra no eliu que s'hagi de fer amb deute pú
blic, diu que si s'ha de fer amb deute públic, estam 
disposats a donar-li suporL Aleshores, si hi ha altres 
motius o altres CDses per poder-ho finan¡;:ar, nos al tres 
el que volem és que es dugui endavant el punt que nos
aItres preseiltam ti la Proposta de Resolució. 

Contestant al representant del PSM, Esquerra Na
cionalista estam totalment d'acord, estam totalment 
d'acord que la Universitat per ser balear, ha de tenir 
en compte el que nosaltres reelamam sempre a tothom: 
el cost d'inslllaritat. 1 el cost d'inslllaritat es dóna quan 
s'ha de venir d'altres illes aquí, per tanto pensam que 
aixó és bo, rero jo li voldlia dir una cosa, a més, pens 
que el primer que hem d'aconseguir és que vulguin ve
nir a aquesta Universitat, i perque vulguin venir a 
aquesta Un~versitat, hem de tenir una bona uni
versitat, i estam a la primera fase per tenir una bona 
universitat. Per tant, jo agraesc el suport del Parlament 
Balear a les nostres Propostes, i dir-li al Sr. Vidal que 
intercanviables no vol elir irreversibles i que caelascú es 
preocupi el',1I1ó seu, i aixo anira bé. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes graci.es, Sr. Diputat. 
Conelos el debat, passam a la votacic'l. Aquesta vo

tació es dura a efecte donant lectura al número, al 
nom del Grup i el número. S'aixecaran ... 

Per favor, no interrumpeixin. Donant lectura al nú
mero i demanant la voluntat d'aquesta Cambra a con-
tinuació. . 

Per tant, Propostes del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista·PSM. Número 1, fa referencia a la Lei de 
Jurat de Greuges. Les Sres. i Srs. Diputá.ts que votin 
a favor, es volen posar drets, per favor? 

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

volen posar drets, per favor? 
Moltes gracies, poden seure 

Les Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
Resultat de la votació: a favor, 23 vots, en contra, 

28, abstencions, cap. 
Segona porposta en relació al Pla d'Infraestructura. 

Les Sres. i Srs. Díputats que votin a favor es volen po
sar drets, per favor? 

Queda aprovada per unanimitat. 
Tercera proposta, relativa a irregularitats en ma

U:ria de personal, etc. Les Sres. i Srs. Diputats que 
votin a favor. es volen posar drets,_per favor? 

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

volen posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Les Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
Resultat: a favor, 23 vots, en contra 28, absten-

cions, cap. 
Quarta proposta. Relativa al Pla de creació d'in

dústries de transformació. Per tant, les Sres. i Srs. 
Diputats que votin a favor, es volen posar drets, per 
favor? 

Poden seure, molte3 gracies. 
Les Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es 

vol en posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Les Sres. i Srs. Diputats que s'absteneD? No n'hi ha. 
Resultat de la votació: a favor, 23 vots, en contra, 

28 . abstencions, cap. 
Cinquena proposta, relativa al prognma de divul

gació deIs pwducies de qualitat. Les Sres. i Srs. Dipu
tats que votin a favor, es volen posar drets, per favor? 

Queda aprovada per unanimitat. 
Punt sise, trallsaccionada, la proposta queda trans

accionada. 
Sres. i Sr~. Diputats, transaccionada. 
Sis, el Parhlment de les Illes Balears insta el 

Govern de la Comunitat Autónoma que d'acord amb 
les Centrals Sind!cals i Organitzacions' Patronals, etc., 
etc. Per tan~, Sre3. i Srs. Diputats que votin a favor, 
es volen po:;ar drets, per favor? 

Queda aprovat per unanimitat. 
El punt sete esta retirat. 
Punt vuite. En relació al Pla d'Ordenació Viaria 

de les Illes Balears. Les Sres. i Srs. Diputats que votin 
a favor, es volen posar drets, per favor? 

Poden seure, moltes gracies. 
Les Sres. i Srs. Diputats, per favor, repetim aquest 

punt. 
Punt vmte, en relació al Pla d'Ordenació Viaria de 

les Illes Balears. Les Sres. i Srs. Diputats que votin a 
favor, es vol en posar drets, per favor? 

Per favor, aelareix aquesta Presidencia el contin
gut següent, el text d'aquest punt vuite diu: «Que el 
Govem elabori i presenti al Parlament, en el termini 
de dotze mesas, U:1 Pla d'Ordenació Viari~ de les Illes 
Balears». Ccrrecte? Entesos. Per tant, deman a la Cam
bra, Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen 
posar drets. per favor? 

Moltes gracies, queda aprovat per unanirnitat. 
Punt noye. Record, en relació a aquest punt que 

el termini de sis mesos és de dos mesos, «estudi del 
sistema de tinam,:ament de la Comunitat Autónoma». 
Per tant, Sres. i Srs. Dirutats que votin a favor, es 
volen posar drets. per favor? 

Oueda :1provat per unanimitat. 
Punt deu, en reIació a la reprovació del Conseller 

de Cultura, fn relació al punt de normaE1zació lingüís-
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tica. Sres. i Sres. Diputats que votin a, favor, es volen 
po.~ar ,drets per f:¡vor? 

Poden scure í moltes grades. 
Sres. i Srs D.iputats que votin en contra, es volen 

posar drets, per f,avor? 
Poden seu re, mol1e~ gracies. 
Sres. ¡Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
Resulta1 de la votació del punt 10: a favor, 23, en 

contra, 28, Jbstencions, cap. Queda rebutjat. 
Punt 1 J. reprovar l'actuació de la Conselleria 

d'Obres PúbJiques i Urbani5me. 

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

EL ·SR. PRESIDENT: 
Sí. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Donat que aquesl tema ja també esta dins una al

tra proposició d'un altre Grup Parlamentari, entenem 
que queda :,ubsnmit dins la proposta que votarem 
d'aquí una estona. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per tanl queda rdirada pel Grup PSM. Moltes 

gracies. 

EL SR. ALBERT! PlCORNELL: 
No queCla subsumit, perque no és la mateixa. Si la 

retiren, és '.lna altra cosa, subsumi<ja, no 

EL SR. PRESIDENT: 
Jo he entes, Sr. Albertí, que quedava retirada. Mol

tes gracies. Queda retirada. 
Propostes del Grup Parlamentari Socialista. La pri

mera, relativa al Projecte de Llei Electora!. Sres. i Srs. 
Diputats que votín a favor, es volen posar drets; per 
favor? 

Poden scure, mol tes gracies. 
Sres. i S'rs. biputats que votin en contra es valen 

posar drets. per Íavor? 
No n'hi ha. 
Sres . i Srs. Diputat:; que s'abstenen; es volen posar 

drets, per favor? 
11 abstt-ncions . 
Resulta' de la votació: a favor, 40 vots, en contra, 

cap, abstencions, 11. 
Punt s~gon, relatil.: al Projecte de Llei de Patri

moni. Sres. 1 Srs. Diputats que votin a favor, es valen 
posar drets. per f2.vor? 

Poden s(;ure, mol tes gracies. 
Les Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es 

volen posar drets, per favor? 
Moltes rracies poden seure. 
Les Sres i Srs. Diputats que s'abstepen, es volen 

posar drets per favor? 
Resultat ' a f<,vor, 23 vots, en contra, 21, absten

cions, 7. 
Punt tercer, retirat, la Llei de Sindicatura de 

Comptes. 
Punt qU2.rt. Retirada la proposta quatre. 
Punt cir~que, relatíu a la suspensió temporal de les 

subvencions i, per interes a les línies de credit. Sres. 
i Srs. Diputáts que votin a favor d'aquest punt cinque. 
es volen posar drets, per favor? 

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

, volen posar c;lrets. per favor? 
Moltes gracies poden seure. . ' 
Les Sres. ¡-Sr.s. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
Resultat de la. votació: a favor, 23 .vots, en contra, 

28. Abstencions, cap. . . 
Sise punt relatiu a ~xtremar el control sobre la 

Societat de Garantia Recíproca. Sres. i Srs. Diputats 
que votin a favor, es volen posar drets," per. favor? . 

Queda aprovat per unanimitat. 
Propo~ta setena, Ba estat la que s'ba votat ante

riorment, transaccionada. 
Proposta vuitena, relativa a la reprovació de la po

lítica de la Consel1eria d'Ordenació del Territori. Sres. 
i Srs. Diputats que v-otin a favor, es volen posar drets, 
per favor? . ' 

Poden seure, mol tes gracies. 
Les Sres. i Srs. Dipu1ats que votin en contra, es 

volen posar drets, per favor? -
Poden scure, moltes gracies , . 
Les Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hí ha. 
Resultat de la votució: a favor, 30 vots, en contra, 

21, abstencions, cap. 
Punt nove. Reiatiu al refon,:ament de mesures en 

relació a la política agricola-ramadera, etc" etc. Sres. ÍI 

Srs. Diputats que votín a favor, es valen posar drets, 
per favor? 

Queda aprova~ per unanimitat. 
Punt dell, relaliu al projecte legislatiu d'Ordenació 

Territorial. Sres. i Srs. Diputats que votín a favor, es 
volen posar drets, per favor? 

Queda aprovat per unanimitat. 
Pun t 11, relatiu als estudis sobre espais naturals, 

elaborats per lCONA i INESE. Sres. i Srs. Diputats 
que vatio a favor, es valen posar drets, per favor? 

Queda aprovar per unanimitat. 
Punt 12. relaliu als plans especials d'ordenació i 

protecció d'arees naturals d'especial interes, compre
nent Es Trenc-Salobrar de Campos, Sa Punta de 
n'Amer i Ses Salines d'Eivissa i Formentera .. Sres. i 
Srs. Diputats que votin a favor, es valen posar drets, 
per favor? 

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

valen posar drets, per favor? 
Poden <¡eure i molt-és gracies. 
Les Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha, 
Resultat: a favor, 30 vots, en contra, 21, absten-

cions, cap. 
Punt 13, relatil~ al cataleg d'urbanitzacions iHegals. 

Sres. i Srs Diputats que votin a favor, es valen posar 
drets, per favor? 

Poden scure, moltes gracies. 
Les Sres. i Srs. Diputats que votin t'n contra, es 

valen posar drets per favor? 
Poden seure ! moltes gracies. _ 
Abstencions, cap. 
A favor, 30 vots, en contra, 21. Abstencions, cap . 
Punt 14, relatiu al PI2. Hidrologic de les Illes Ba-

lears i la Comissió de Planificació Hidrológica. Sres. i 
Srs . Diputats que votin a favor, es valen posar drets, 
per favor? 

Poden seure, moltes gracles. 
Les Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es 

valen posar drets . per favor? 
Poden seu re, moltes gracies. 
Les Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No 

n'hi ha. 
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Queda aprovada per 30 vots a" favor, 21 en contra 
abstencions, cap. 

Punt 15, relatiu a iI\star a la coordinació amb el 
. conjunt d'Ajuntaments i , Consells Insulars de la polí
tica d'infraestructura d'entitats culturals i esportives. 
Les Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen 
posar drets. per favor? 

Queda aprovat per unanimitat. 
Punt 16, relatiu a l'alfabetització d'adults. Sres. i 

Srs. Diputats que votin a favor, es valen posar drets, 
per favor? 

Queda aprovat per unanimitat. 
Punt 17, relatiu a l'acció inspectora en concordan· 

<;a a la Llei d'Allotjaments Extrahotelers. Sres. i Srs. 
Diputats que votin a favor, es valen pesar drets, per 
favor? 

Queda aprovat per ummimitaL 
PlU1t 18. relatiu al programa de promoció exte· 

rior del turisme per a l'any 1986. Sres. i Srs. Diputats 
que votin a favor, es valen posar drets, per favor? 

Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs, Diputats que votin en contra, es volen 

posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen ') No n'hi ha. 
Resultat de la votació: a favor, 23 vots, en con· 

tra, 28. 
Queda rebutj2.da. Abstencions, cap. 
19, relatiu a l'inventari de finques millorables i 

abandonades. Sres. ¡Srs. Diputats que votin a favor, 
es volen posar drets, per favor? 

Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es volen 

posar drets , per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha, 
Resultat de la votació: a favor, 23 vots, en con-

tra, 28 . 
1, per últim, 20, relativa al projecte de llei sobre 

la problematica de la drogadicció. Sres i Srs. Diputats 
que votin a favor, es volen posar drets, per favor? 

Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es volen 

posar drets, per favor? 
Poden seure, mol tes grades. 

PREU DE LA SUBSCRIPCIO 
Un any . 
Sis mesas 
Tres mesas 
Preu de l'exemplar 

Reclacció i Administració 
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS 
CI. Palau Reial, 16 
PALMA DE MALLORCA 

Sres .. ·i · Srs. Diputats , que s'abstenen? No n'mha. 
A favor, 23 vots, en contra, 28, abstencions, cap. 
Propostes del Grup P9pular. La primera, amb el 

; 'contengut següent: «Instar el Govern de la Comunitat 
Autónoma de les IHes Balears perque negocil amb el 
Goven1. Central la qualificació de preferent localitza· 
ció industrial per als polígons industIials de les Ba· 
lears». Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es valen 
posar drets, per favor? 

Queda aprovat per unanimitat. 
Segona proposta del Grup Popular, «instar el Go

vern Balear a promoure recurs d'inconstitucionalitat 
contra la Llei de Pressuposts Generals de l'Estat per 
al 1986, una vegada aprovada, si contravengués el Títol 
V i la Disposició TransitOria Sisena de l'Estatut d'Auto· 
nomia en la materia relativa al sistema de financ;:ació 
transitori i definitiu de la Comunitat Autónoma». Sres. 
i Srs. Diputats que votin a favor, es valen posar drets, 
per favor? 

Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra , es volen 

posar dre ts, per favor? 
No n'hi ha 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 
Poden seure, moltes gracies. 
Resultat de la votació: a favor , 32, en contra, cap, 

abstencions, 19. 
1, per últim, propostes del Grup Regionalista de 

les riles ' Balears. Primera, «que el Govern de la Comu
nitat Autol1oma, en el termini de sis m esos, elabori el 
Pla d'Orclenació Turística de les rlles Balears». Sres. i 
Srs. Diputats que votin a favor, es volen posar drets, 
per favor? 

Queda aprovat per unanimitat. 
Punts 2, 3 i 4 queden retirats . 
Punt 5, relatiu al sistema de financ;:ació de la Uni

versitat, Campus Universitari, etc. Sres. i Srs. Diputats 
que votin a favor , es valen posar drets, per favor? 

Queda aprovat per unanimitat. 
Moltes gracies, Srs. Diputats, de les seves Ínter

vencions. 
El próxim Pie tendra lloc dimarts dia 17 a les 17 ' 

hores de l'horabaixa. Moltes gracies i bon vespre a 
tots. 

2.000,- pessetes 
1000,- pessetes 

500,- pessetes 
100,- pcssetes 
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