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EL SR. PRESIDENT: 
Sres. Diputats vagin prenint Uoc als seus escons, 

en breus instants comen~ara la Sessió. 
Comen<;a la Sessió que té com a Punt únic el De

bat General sobre l'<,cció política i de govern, del Go
vern de la Comunitat Autonoma. 

Té la paraula el Mol! Hble. Sr. President de la 
nostra Comunitat, Sr. Gobriel CañeUas i Fons. 

EL SR. CAÑELLAS FONS: 
Senyor President, Senyores i Senyors Diputats: 
Així com l'any passat, el discllrs sobre l'estat de 

la Comunitat Autónoma de les Illes Balears va girar 
essencialment a l'entorn del grau de compliment i de 
la situació puntual en que es trobava el programa del 
Govern Autonomic -en un intent sens cap dubte de 
mostrar la virtualitat i l'eficacia de les noves rnsti
tucions Autonomiql!es-, enguany, jo voldria que em 
permetessin que el sectoritzi, que sectoritzi un poc el 
debat i que el fixi, sobretot, a l'entorn de la situació 
economica en que es troben les nostres illes. Una 
qüestió que, per més d'una raó, crec que ha de me
reixer l'atenció responsable de tots aqueUs que, des 
d'un Uoc o un aItre, hem estat comissionats pel poble 
balear perque gestjonem, atenguem i controlem els 
seus interessos. 

No se'ns ha pas~at per al! a cap que l'economia 
balear constitueix una excepció venturosa ciins el con
junt espanyol, una' excepció venturosa diIis aquest 
conjunt deprimit per una crisi que, arrencant del 
«crack" petrolier del 1973, encara no s'han aconsegllit 
remuntar les causes d'aquest comportament diferent 
de la nos tra economia respecte de les economies regio
nals espanyoles. Jo crec que ja s'han explicat amb 
escreix, pero la pr:ncipal n'és la clara integra ció de 
la nostra economia, via sector turístic, vía sector re
mei en els cicles economics europeus, sempre més di
namics i millor provelts a l'hora d'enfrontar-se amb 
l'amena<;:a, no gens teórica, de la depressió. 

Pero és també cert que el fet de constituir una 
excepció dins aquest conjunt nacional no és cap obsta
cIe, D.aturalment, pergue aquests problemes, els dese
quilibris i les deficiencies no estiguin a l'aguait de 
l'activitat economic3. balear i per aixo mateix no exi
geixin del cos social i de les institucions públiques 
respostes racionals pero sobretot respostes anticipado
res. Algunes falles estructural s continuen presidint i 
amena<;ant les nostre~ perspectives economiques, i de 
la mateixa manera oue hem estat capa<¡:os de respon
dre al repte que ens plantejava per una banda el fet 
insular i per l'altra la impossibilitat d'integrar-no~ 
dins els grans mercats i de practicar economies d'es
cala, i ho hem fet a base d'especialitzar la nostra 
economia dins aquest sector terciari, ara hem de ser 
capac;os .(le consolidar la nostra realitat fconomica 
positiva, i, al mateix temps, corregir-ne aqueIles defi
ciencies derivades d'aquesta especiaJització turística i 
sobretot d'un fet insular que no sempre ha trobat la 
comprensió que, en justícia, Ji pertocava. 

Que no és or tot el que Iluu i que hem de estar 
vigilants perque no es deteriorin aqueixes cotes de 
benestar aconseguides ens ho demostra l'enquesta efec
tuada a principis de l'any 1985 sobre la nostra situació 
economica, que es reculI dins les pagines del Progra
ma de Desenvolupament Regional de les Illes Balears. 
Com vostes deuen recordar, sens dubte la majaria de • 
la població enquestada -el 56 per cent a Mallorca, el 

59 per cent a Eivissa-Sormentera i el 73 per cent a Me
norca- considera que la situació economica de les Ba
lears sí és millor que la de la resta d'Espanya. Pero 
quan baixam a valoracions que concretin aquesta mi~ 
1101' situació económica, ens trobam que solamcnt un 
7 per cent de la població pensa que l'cconomia fami
liar propia, la de cada un d'ells ha millorat, enfront 
d'un 49 per cent que pensa que esta igual i enfront 
d'un preocupant i elevat 43 per cent, que diu que ha 
empitjorat. També un 43 per cent adverteix quc pot 
estalviar molt poc i un 51 per cent, que pensa que no 
pot estalviar gens. És a dir, que els nivells de satisfac
ció economica. familiar i individual, que són els que 
ens preocupen; ens posen en guardia respecte d'una 
realitat económica que s'ha de contemplar atentament 
per a obrar en conseqüencia. I, si a tot aixo, si a aquest 
panorama afegim aquest sislematic diferencial el'in
flació en relació amb el conjunt espanyoI, que penalit
za cada any el ciutada balear, sera bo de comprendre 
que «la cosa economica», avui, centri les maximes preo
cupacions del govern autonomic i que aquest debat de 
qualque manera se centri també damunt ello 

Crec que és un fet més que sabut, que la política 
economica és una competen~ia exclusiva deIs Estats 
Centrals, tant si estan vertebrats federalment, con re
gionalment com autonomicament. Així s'expressa a la 
nostra Constitució, i no seré jo qui discuteixi aquests 
preceptes tan savis. I si abans advertia que l'economia 
balear era més dependent deIs cicles economics euro
peus que no deIs específicament espanyols, també és 
cert que la política dissenyada des de l'Estat pel Go
vern de la Nació és la que influira d'una manera més 
decisiva sobre aspectes cabdals i importants de la nos
tra economia regional. La política creditícia, la despe
sa, déficits públics, la pressió fiscal, la infIació o els 
nivells d'intervencionisme, per citar. alguns exemples 
puntuaIs, no depenen mai de mans autonomiques, sinó 
que ho són de mans governamentals, que són les que 
dissenyen la política economica del conjunt. Pero, al 
costat d'aquesta realitat, i com quasi sempre passa 
amb les grans formulacions que ho són a un nivell teo
ric i després hi ha un grau de relativitat a l'hora d'apli
car-se amb aquestes grans formulacions i amb la dog
matica constitucional, ens ocorre que els matisos s'im
posen i en revelen que les Comunitats Autonomes des
prés, sí tenen una polítique economica, sí poden fer una 
determinada política economica i que aquesta incidira 
d'una manera important a l'area específica regional. 
agreujant o miUorant el que la política economica de 
l'Estat hagi fet possible. 

En el fons, les diferents opcions que s'ofereixen a 
l'electorat autonómic representen poIítiques i filosofies 
divergents distintes que repercutiran clarament sobre 
el benestar, l'economia i les perspectives futures deIs 
ciutadans. En aquest sentit, l'estat economic de la nos
tra Comunitat Autonoma és fruit de dues polítiques 
economiques que conflueixen en aquesta regió: la del 
Govern de la Nació i la del Govern Autonomic, pero 
la d'aquest Govern Autonomic que, obviament, no és 
la mateixa política economica que es practicaria des 
d'unes altres respectables opcions representades en 
aquesta Cambra. 

Una política economica, les principals directrius de 
la qual han estat, i ho són, les següents: 

No a increments de la Pressió FiscaL' 
Legisl.ar J'iIldispensable perque: una societat 
oberta· com la nostra funcioni. 
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Una respectable assumpció de competencies 
públiques. 
Corregir en la mesura del possible l'especialit
zació dins el sector economic. 
Crear infraestructures. 
Ordenar seriosament el turisme i 
Fer compatible el creixement ordenat amb un 
respecte al paisatge i al medi ambient. 

Pero, anem per parts: 
No als increments de pressió fiscal, aquest és el 

primer punt. 
Un escrupolós desig de no fer més feixuga la ja 

greu pressió fiscal que pateix el ciutada balear, re
nunciant a la practica d'una fiscalitat específicament 
autonomica, bé sia via nous imposts, via recarrec so
bre els que que hi ha ens han motivat des del primer 
dia. Ja sé que aquesta política de prudencia i modera
ció tributaries no és compartida per altres opcions po
litiques que han arribat fins i tot a identificar res
pectabilila l autonomica amb fiscalitat autonomica, 
q u c rec que és 1I11 anunci paladí de quin comporta
l'nent tendr iell en aques!: ambit tan delicat. Pero, en
cara que hagim de respectar, que els respectam, altres 
plantejaments que apunten a gravar encara més el ciu
tada balear, no em privaré d'advertir que és impossi
ble de concebre una política fiscal que no tengui efec
tes certament més vegades, beneficiosos, pero certa
ment la major part de les vegades negatius sobre el 
conjunt de l'economia. Els polítics amb massa freqücn
cia tendim a prometre irresponsablement realitzacions 
sense advertir la ciutadania sobre quant li costaran 
aquestes realitzacions i també és molt cert que els ciu
tadans tendeixen sovint, sovint, a no ponderar els efec
tes d'unes exigencies i d'unes promeses sense pensar 
o pensant ingenuament que els costs de les realitza
cions d'aquestes promeses quedaran dilults de manera 
imperceptible entre tot el cos social. Pero quan es go
yema des de la responsabilitat i des de la solvencia, 
l'obligació és no cedü- a populismes demagogics i pon
derar, en can vi, les conseqüencies que derivarien d'una 
alegre política de despesa pública. Els doblers sempre 
surten d'una sola banda: de les butxaques deIs ciuta
dans. 1 quants més doblers es detreguin deIs circults 
financers privats, aixo més incidira en els nivells d'in
versió, al marge d'aquests altres efectes negatius i des
incentivadors que té una pressió tributaria excessiva 
sobre l'activitat economica privada, una activitat econo
mica per altra banda, la privada que, que sapiguem, és 
l'única capa<; de crear riquesa i de generar feina d'una 
manera estable. Per aixo, el Govern Autonomic ha es
tat extraordinariament caut a l'hora de contemplar 
qualsevol acció impositiva, conscient de les repercus
sions que tendria sobre el conjunt de tota l'economia. 
1 quan ha propugnat endeutaments públics, ho ha fet 
per a inversions puntuals i no per a despepses com
sumptives. Si a la pressió fiscal estatal i, de vegades, 
municipal -que ja és prou feixuga de per si-, hi ha
guéssim afegit una altra pressió tributaria encara au
tonomica, és bó de fer deduir quines n'haurien estat 
les conseqüencies, tant en termes d'activitat economi
ca com en graus de satisfacció autonomica. 

1 anem al segon punt. 
Des del primer moment, aquest govem expressa que 

la filosofia legislativa que tenia era de legislar tant com 
fos necessari, pero no més que el que fos necessario 
La necessitat de justificar les institucions nascudes 
de fresc, per una banda, i la creenc;:a en les exceHen-

cíes d'un progressiu intervencionisme públic, per una 
altra, podrien haver donat Iloc a una certa incontinen
cia legislativa que nosaltres consideram tan absurda 
com perillosa. També crec que aquí les opcions i els 
criteris divergeixen essencialment dins els grups 
d'aquesta Cambra. Pero el Govern que presidesc, la 
consideració de la societat balear com a una societat 
essencialment oberta, protagonista principal deIs seus 
propis destíns i que no necessita més que Ilibertat per 
a desplegar totes les seves potencialitats, ha constitult 
sempre un principi fonamental, un principi fonamen
tal inspiprador perque per si tota sola és suficient, ins
pirador de tota una política. D'aquí la nostra negativa 
a crear un sector públic autonomic poderós, ens hi 
hem oposat quantes vegades ha estat necessari perque 
el sector públic autonomic poderós tendeix a substi
tuir la iniciativa privada, i d'aquÍ la nostra negativa a 
ficar la societat balear dins les quatre parets d'un in
tervencionisme reglamentador, perque aixo sempre, 
pensam que absolutament sempre, és a costa de les 
llibertats. 1 jo no crec que sigui ver que el major ene
mic, sigui l'Estat, perque un Estat -central o au
tonomic-, quan és prudent i practicant de l'autolimi
tació no és mai cap enemic, sinó que ha estat sempre 
un factor de progrés i de racionalitat. Pero, enfront 
d'aques tes querencies inevitables a l'expansió que qual
sevol poder té perque tots els poders les tenen -ex
pansió que és una temptació cIara quan es basa en 
plantejaments ideologics interventors-, és bo recor
dar que, en tot el món, en tot el món indubtablement 
avan<;at i democratic s'esta produint una reacció pode
rosa enfront d'aquesta voluntat reglamentadora i inter
ventora del poder estatal. 

L'autonomia, senyores i senyors, confereix poder, 
un poder que, en un procés centrífug, es trasllada del 
centre a la periferia regional. Aixo es bó, pero si aquest 
poder que esta cada vegada més a prop de la ciutada
nia, aquest poder que és el poder autonomic, es ma
nifesta en termes d'intervencionisme polític, la situació 
podria fer-se irrespirable. Aquesta mateixa proximitat 
del poder als administrats és el que ens obliga a tots, 
Govern i oposició, a ser més cautelosos encara, si és 
que aixo és possible, en les seves formes d'expressar-lo. 

També em con"ta, i amb aixo entro en el tercer, 
dels punts de reflexió imposada, també em consta, que 
una caricatura interessada d'aquesta filosofia liberal 
que expressam tan tes vega des com tenim ocasió de 
fer-ho, d'aquesta filosofia liberal que inspira la políti
ca i el programa d'aquest govern que presidesc, presen
ta una administració pública com a dimissionaria de 
les seves responsabilitats, de les responsabilitats que 
ella mateixa té, com si només estigués atenta a dei
xar fer, deixar passar. Pero, aixo no és més que una 
caricatura. Perque precisament, perque aspiram a una 
administració autonomica que cada vegada amb l'es
foI'<; de tots sigui m és efica<; i més responsable, 
i és per aixo que hem de centrar-la en contínguts i en 
funcions específics. Aixo és i no una aItra cosa el li
beralisme referit a l'Estat. Pero és freqüent veure com 
determinades administracions públiques, que són fidels 
a plantejaments ideologics més intervencionistes gas
ten energies i doblers en tota c1asse d'activitats, ex
cepte en aquelles que justifiquen i expliquen de hn'l 

de vers l'existencia de l'Estat en les seves diverses 
projeccions. Un Estat autonomie liberal no significa 
en absolut abandonisme, sinó assumpció responsable 
de les competcncies públiques. Pero de les públiques, 
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no en absolut de les privades. De les essencials -le
nint en compte que els mitjans són escassos i les ne
cessitats infinites-, mai de les que són accidentals. 
Per aixo, la Comunitat Autonoma, regida per un govern 
que ere u en aquesta con figura ció liberal ele l'Esta l, h? 
concentrat tots els seus esfor<;:os, els doblers de que 
clisposávem i les voluntats de tots aquells que el ser
veixen a atendre aquelles funcions que eren de la seva 
competencia exclusiva, impossibles d'esser ateses per 
la societat. Una part important de les clisponibililats 
c1ineráries de la Comunitat s'han dedicat, perque S0111 

fideIs a tota aquesta filosofia, a dotar les nostres illes 
de les infraestructures que no tenien, d'unes infraes
tructures de les quals eren manifestament deficienls. 
1 s'han construIt earreteres i autopistes, unitats ele sa
nejament i s'han poblat les tres illes de centres cl'as
sistencia sanitaria. A poc a po e, pensam que va can
viant la fesomia infraestnlctural de les Balears, amb 
totes les conseqüencies que en deriven per a l'activi
tat economica, perque influeixen indubtablement dins 
l'activitat economica. I aixo ha estat possible, malgrat 
l'ostentosa i flagrant escassesa ele mitjans, sense crear 
cap impost, sense recarregar-ne cap deIs existents, sinó 
simplement situant l'administració autonomica enfron t 
de les seves propies responsabilitats, fugint per com
plet ele populismes que, tal volta, és quasi segur que do
narien rendiments electorals, pero que políticament se
rien irresponsables, i actuant d'acord amb el principi 
de subsidiarietat, que és meduHa essencial del libera
lisme. 

1 no és cap secret per a ningú, que l'excessiva es
pecialització de la nostra economia constitueix un mo
tiu de preocupació responsable, preocupació que tam
bé hem reiterat i que cada vegada que podem l'expo
sam des de fa molt de temps. Convé, tanmateix, no 
simplificar les realitats, tal i com -ha ocorregut amb 
freqüencia amb un ccrt catastrofisme sobre el futur 
de les Balears que els fets per si mateixos s'estan en
carregant de desmentir de manera clamorosa. En pri
mer !loe l'especialització turística és precisament la 
que ha permes a les nostres Illes de salvar-se com 
deiem al príncipi de la crisi i de la depressió que han 
afectat i que afecten la resta el'Espanya. Aquesta és 
l'especialització elins la qual ens hem incardinat elins 
els cicles economics internacionals més solids que els 
espanyols, i aquesta espccialització és la que ha mos
trat una robustesa i una solvencia que no han tingut 
en absolut aItres sectors productius ni d'aquí, ni de la 
península ni de la mateixa Europa. Jo cree que convé 
constatar aquest fet abans de tirar-se de cap a catastro
fismes i a crítiques infundades. I en segon lloc aquest 
criticisme, que de vega des frega una especie ele ma
soquisme, s'oblida del formidable esfor<;: reconversor 
que ha hagut ele fer, que ha fet i que fa cada dia la 
societat balear, i que l'ha fet sense ajuda de ningú i 
solament amb el seu esfor<; i la seva imaginació, per 
aconseguir passar d'una economía decididament i ple
nament pobra a una economia de serveis aItament ren
dibIe. La Comunitat Autonoma que és capdavantera de 
la prosperitat espanyola í que té la majar renda per ca
pita era ahir mateix una societat que emigrava per 
subsistir. Convé que no ho obJidem. 1 convé que no 
oblidem que, malgrat disfuncions, urbanismes salvat
ges que de tot hi ha haguf i d'altres conseqüencies in
desitjables, el turisme no ha estat de cap manera un 
mana providencial que ens hagi caigut del cel, sinó 
una demanda que ha trobat en el seU moment una in-

teHigent resposta d'una oferta ben estructurada. No 
tenim cap clubte que hi ha moltes d'illes al Mediter
rani, que el sol brilla per un igual a totes i que pa
ratges tan bells com els l1ostres, n'hi ha alguns per tOl 

arreu. Per que ieto el lurisme ha generat un empori ele 
riquesa aquí i no a altres lIoes tan assoleBals, tan bells 
i tan mediterranis com els nostres? Aixo és merit deIs 
habitants el'aquestes iBes. Convé que no obliclem aques
ta au~entica proesa de tot un poblc abans el'embarcar
nos en criticismes tan injusts com elemagogics. 

Cree oportú recorelar aquest principi tan elemen
tal perque una certa tendencia a la negativitat fa qües
lionar i socavar les bases d'allo que precisament ha 
estat la causa ele la prospcritat que tenim. 1 ho he 
cregut oportú perque aixo no impedeix ni entorpeix el 
fet que tractem de corregir, tant com puguem, una 
monoespecialització economica que ha el'aspirar a una 
major eliversificació. 

És cert que aquestes elevades rendibilitats genera
des pel turisme han tingut indubtablement sobre l'eco
nomia balear un efecte expulsor ele les activitats deIs 
sectors industrials i agrícoles fins quasi deixar-los mar
ginats. És igualment cert, com hem advertit abans, que 
la nostra condició insular també ens margina, en allo 
que es refereix a inelústria i a agricultura, deIs circults 
economics peninsulars i europeus i que endemés ens 
impedeix un sistema productiu integrat que permeti 
economies d'escala i localització. I és dülorosament 
cert que, a totes aquestes realitats negatives, hi hem 
d'afegir endemés uns costs d'insularitat, davant els 
quals es manté fins ara insensible el Govern Central, 
malgrat les peticions, i les protestes i les recJamacions 
que hi hem fet. I contra aquests costs i sense aquesta 
ajuda poc o res podem fer. Esperem que en breu ter
mini canvi'i aquesta situació. 

Pero tanmateix, davant realitats adverses, hem el'in
tentar un procés d'adaptació una vegada més que ens 
permeti superar-les. 1 a aixo ha dedicat la Comunitat 
Autonoma una bona part d'esfon;os, que s'intensifica
ran encara més en el tutur immedíat. Fins a hores 
erara, hem intentat incentivar la creació d'ocupació i 
la inversió, mitjan<;:ant un abaratiment del diner credi
tici. Els resultats han estat en tot moment satisfacto
riso També hem practicat una política ferial, els resul
tats de la qual són a la vista. 1 ens hem abocat a pres
tar la nostra assistencia en tasques de formació pro
fessional, en controls de qualitat, en noves tecnologies 
i en materies de disseny. Pero, que siguem conscients 
de les dificultats o de la gruixa que té aquesta tasca 
que hem de fer, entre tots que no ens impedira sens 
cap dubte aspirar a una configuració molt més equili
brada de l'activitat economica. 1 no ens ho impeclira 
per eliverses raons: 

En primer lloc, per raons de seguretat. No hi ha 
dubte que una estructura productiva diversificada pro
cura en tot moment una economia més segura dins la 
trajectoria de creixement a lIarg termini. 

En segon lloc, per raons d'estabilitat dins la fei
na. Perque és evident que I'activitat industrial propor
ciona una estructura d'ocupació molt més estable que 
no la que proporcionen els serveis turístics. 1 hem de 
procurar mantenir tota la que tením, i hem de procu
rar treure el mrudm possible. 

1 en tercer lloc, per raons ele creixement economic. 
Aquests darrers anys, és cert l'activitat industrial, afec
tada més que cap aItra per la crisi deIs anys 70, ha 
estat per regla general una aetivitat molt poe rendible. 
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No obstant, a la sortida d'aquesta crisi, dins la segona 
roehat deIs anys 80, hi ha determinades activitats in
dustrials que han vist com s'elevaven els nivells de 
rendibilitat una manera considerable. Aquestes ac
tivitats poden convertir-se a BaIears en un factor im
portant del creixement futur i, encara que és moIt di
fícil que aconsegueixin aixo mateix a nivell global de 
tot l'arxipelag, és molt probable que aquestes activi
tals industrial s puguin almanco esser el motor del crei
xemcnt d'algunes de les nostres comarques i precisa
ment les més deprimides. 

1 una vegada establerta la necessitat d'una política 
de promoció industrial activa per a les Balears, ens 
hem enfrontat com sempre a la pregunta de qui hau
ría de ser l'agent encarregat de dur-la a tem1e. 

Com és ben sabut, e1s instruments de promoció 
industrial han quedat en mans de l'Administració Cen
tral, i hi han quedat fins i tot després del procés de 
lransfcrencies. Durant aquests anys -del 80 al 83-, 
hem vist com desapareixien de les nos tres illes el 25 % 
d'ocupació del sector textil; un 17 % en el sector del 
cal<;at i fins un 32 % en el sector fusta. 

Mentrestant, hem vist corn des de l'Administració 
Central es llancaven amb bona intenció e1s plans de re
conversió del ~a].c;:at i el pla d'intangibles per al sec
tor textil, pero la incidencia d'aquests dos ha estat prac
ticament nuBa a les Balears. 

Aquest Parlament fins i tot soHicita del Govern 
Central que els nos tres polígons industrials tenguessin 
la catalogació de Polígons de Preferent Localització In
dus1;rial; pero, corn a resposta, hem vist que es desvia
ven els pocs incentius que hi havia per a la instaHació 
de noves empreses cap a les anomenades Zones d'Ur
gent Reindustrialització. 

1 tot aixo ens va dur a la conclusió que, una ve
gada més, la resposta ha de sortir de nosaltres matei
xos o no sortidl. de ningú. Per aixo, aquesta Cornunitat 
ha hagut d'elaborar una resposta, i dic aquesta Camuni
tat, perque han estat els sectors productius i l'adminis
tració de la ma, els que 1'han desenvolupada, han fet la 
propia resposta i volen mantenir el seu impor lant -en
cara que sigui petít- teixit indu lrial perque si no c
ria tant com perctre el carro de le noves leenologics, 
perdre el carro de la reindustrialització que s'ha con 
vertít en el motor del desenvolupament del món acci
dental. 

La resposta és el Pla de Reindustrialització de Ba
lears, que esta presentat en aquesta Cambra, perque 
el puguin veure tots els Grups Parlamentaris i aportar
hi la seva experiencia i les seves correccions. 

El Pla, pensam és ambiciós, encara que les xifres 
no són comparables a les que veim, a les que hem vist 
publicades a la premsa, associades als programes que 
esmentavem abans de nívell nacional. Pero, esperam 
que siguin les suficients per a aconseguir dos objec
tius basics que són els que encah;am: 

Refon;ar el teixit industrial existent a les Illes, 
tant aiudant a reconvertir sectors que pass en per gran s 
dificultats com -per exemple, el calc;:at, la fusta o la 
confecció textil-, com estab1int els mecanismes que 
permetran consolidar una situació de creixement en 
aquells sectors aIs quals la conjuntura és favorable, 
com, per exemple, poden ser la bijuteria i la confecció 
en pello 

I enclemés perrnet un segon objectiu, el de crear 
els mecanismes per a la instaHació a les Balears ele 
noves empreses, tasca prou difícil pero en la qual hi 

-

estan realment esperan<;ats. L'objectiu aqUl es cIar: si 
el desenvoluparuent del sector terciari va suposar, en 
el momenl aportó, el pas de recursos, tant humans 
com I'illallcers, des de la indústria i l'agricultura cap 
al sector servei , creim que ha arribat l'hora que ]'ad
ministració propicil, ajudi, fomenti el camí contrario 
És a dir, la creació deIs mecanismes que permetin in
vertir de manera rendible els excedents que s'estan 
produint en el sector serveis. 

EIs instruments que perrnetran aconseguir aquests 
objectius són els següents: 

La formació de capital huma, aquest és basic 
i primordial. El principal actiu que tenim en el sec
tor serveis són precisament els homes i les dones del 
sector. La Comunitat ha estat mantenint una política 
continuada, dedicada a la consecuci6 d'aquest objectiLl, 
que ara es veura potenciada d'una manera importanL. 

- Arbi!:rar mesures que pI' moguin la inves liga-
ció i l'ús de les nOves ( cnol gie a 1 mpre es de,; 
les Balears. 

Pl' mo ¡del lisse ny en l ts aquells scetors 
que e l puguin incorporar com a lement capae; d'afe
gÍl- va lor al produde i no ineremenlar-ne c ls cos l d 
transport. L'ús adequal d'aquest instrument ha de pro
duir, amb tOLa seguretat, progre '50' importants en tots 
aquel! sectol'S rela ionats amb la moda, aixJ coro Lam
bé en el del moble. 

- Adopció de ID canismes pel' a la m.illora de 
l'organització industrial de les nostre empre es i crea
ció de Iaboratoris que él segurin un perfede control de 
qualitat deis nos tres producles, mentre 'avan¡;a en la 
normalització industrial. 

Realització de campanyes de promoció deIs 
nos tres productes que transmetin la imatge d'una eco
nomia industrialment avanc;:ada. 

Estab1iment d'una acció, més energica encara, 
per atreure noves empreses cap a les Baleal's, a través 
de programes de prOO1oció e1'aquesta ubicació indus
trial, a través de l'e tabliment d'un sistema d'incen
tiu i él través d'una labor prop de le entitats finan
ceres, deIs interrnediaris, de les societats de capital, 
risc i d'altres entitats que intervenen sempre en el 
procés inversor, j tOl eU a fi de canalitzar aquests es
for~os cap a les nos tres llIes. 

1 [inalment, posant al servei el 1s inversors de 
le Balears aquest procés de captació de project de 
manera que quedin a l'abasl el noves oporlunitats d'in
versi6 i e pugui ompen al' una estnlclma institucio
nal que lendeix a ele vial' cal? a aItres Iloes, i aquest é 
el noslre principal periJl e ls excedent genel'als a les 
Balears. 

Un aItre aspeele important de l'actuació del Go
vem durant aqu st tres anys i mig ha estat la polí
tica de l'il'es tOl combina l amb aquest inici d'aque t 
project de reaclivaci6 induslrial, sempre a avall en
tre la indústria - ja qu s'han dil'igit a potenciar pro
ductes genulns de les Balears-, el comer<; -a causa 
del propi caracter de fires especialitzades- i el turis
me -per la capacitat que tenen les fires d'atreure vi
sita11ts-, l'activitat ferial comenc;:a a esser una cosa 
habitual a les Balears, quasi tradicional, diria jo, en 
contra del que s'esperava des de molts de sectors que 
veien aquest tema amb una absoluta marginació dins 
una absoluta falta de visió, quant nosaltres creiem 
que era el camÍ més oportú. Comptam dins aquest 
camp amb dues fires in ternaciollals i, durant l'any 1986, 
s'han celebrat vuit fires monografiques, a les quals el 
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Govcrn de la Comunitat hi partlClpa elirectament a tra
vés d'IFEBAL o coHabora cstretament amb SEBIME. 

Crec sincerament que aquesta política és la que 
ha ele continuar, és l'encertada perque encara hi ha pos
sibilitats ele creixemelll i, sobretot, sempre n'hi ha de 
consolidació. 

Jo els deia abans que una caricatura de la filoso
["ia liberal situava els poclers púbJics en els llimbs de 
la ineficacia, quan aquesta, en realitat, no fa més que 
propugnar un Estat cficac; en l'acompliment de les fun
cions, de les seves funciolls, i no de les de la socie
tal. Per aixo, és funció de la Comunitat Autonoma 
crear sempre les condicions infraestructurals que per
metin que la societat aconsegueixi els optims de possi
bilitats. Una economia tan dependent del turisme com 
la nostra obliga els poders autonomics a cuidar amb 
esment especial alIó que precisament incideix amb re
llevancia especial sobre l'oferta turística: el medi am
bient. En aquest sentit, una vegada més hem d'oposar 
a la demagogia deIs discursos verbals, deIs quals en 
aquesta Cambra n'hi ha hagut molts, la realitat deIs 
fets, cadascú ho veu desde distintes aptiques, i hem de 
ser tots respectuosos amb la visió deIs altres, pero els 
fets ens indiquen que ha estat des de l'administració 
que s'ha pres el més important de tots els plans eco
logics possibles i pensables: el primer que es va posar 
en marxa, el de sanejar les costes, retornant les aigües 
litorals a les seves primitives condicions i reciclar 
aquest bé escas que és l'aigua. 

I no són raons d'Índole turística les que han im
pulsat a sanejar les nostres illes, perque aixa seria 
prou magre de raons, sinó una aspira ció legítima a mi
llorar-ne la qualitat de vida deIs habitants i un respec
te elemental per aquesta naturalesa que tenim la res
ponsabilitat d'utilitzar sense destruir-la. Supos que 
aquest sera motiu de debat dema i dema passat, su
pos que és un deIs punts on les postures estan més 
encontrades, pero jo no crec que estiguin encontrades, 
sinó que únicament hem de trobar els camins i les for
mes adequades perque el que tots pensam, en e! fons, 
es pugui dur a terme sense conculcar l'estat de dret. 
Hem estat, senyores i senyors Diputats, la primera Co
munitat Autonoma que s'ha adaptat a la normativa de la 
Comunitat Económica Europea en materies de medi am
bient i encara s'haura de fer molta feina dins aquest 
camp i hem estat els primers de tota Espanya a promul
gar un decret sobre avaluació de 1'impacte ambiental 
que també sera molt difícil d'aplicar i acostumar la gent 
que és necessari, és sense cap c1ubte necessari a 1'hora 
de projectar les grans instaHacions industrials, és ne
cessari a l'hora de projectar les carreteres, i aquí nos
aItres hi haurem de fer l'esfon;: inicial més important, 
i és necessari a l'hora de tenir els plans d'ordenació 
urbana. Pero no són únicament depuradores aIlo que 
figura a la política de medi ambient de la Comunitat 
Autonoma, sinó una decidida voluntat política de pre
servar i millorar un entorn natural. Pero aixo, és el 
punt més basic en que ens hem de posar d'acord de 
com es fa, hem inventariat i avaluat tots els aboca
ments a la mar que encara hi ha a les nos tres illes. 
El control de les depuradores és sistematic a les ana
lisis continuacles de les aigües ens permeten calibrar 
les quaIi!ats de manera permanent. Pero per desgracia, 
no sempre els esfon;os de la Comunitat es veuen cor
resposts per totes les institucions. 

Enguany, no hi ha dubte, ha estat, com vostes sa
ben, un an'y turístic excepcional, i tot pareix indicar 

que les perspectives del futur immedia1 són encara 
igualment encoratjadores . No obstant, aixo, supos que 
vostes es deuen haver temut, que eles de la Comu 
nitat Autonoma, estam intentant ele clonar un eanvi 
progressiu que vagi dirigit, per una banda, aí perfec. 
cionamen tila consolic1ació ele ]'oferta turística, i per 
una a1tra, a incentivar un turisme ele major qualitat. 
Les campanyes institucionals per una altra banela trac
len d'incentivar un turisme sempre en aquest sentit de 
major guaJiLat i dins la nostra promoció, pens que helll 
constitutt un gran exit promocionador de bona feina, i 
que han servit per a recercar i recercar i configurar una 
oferta que combini l'atractiu deIs ingredien ts tradicio
nals turístics amb una exhibició de valors cultural s no 
suficientment promocionats a l'hora de propagar les 
exceHencies de les nostres illes. Uns ingredients cultu
rals que rebran un gran impuls a través de la delega
ció permanent pe! turisme del Consell ele Regions el'Eu
ropa, seguint aquestes directrius que en aquest mo· 
ment, Consell el'Europa i Comunitat Economica Euro· 
pea conjuntament estan promocionant i deIs que nos· 
aItres ens hem fet carrec de dirigir a nivell regional. 

Pero un perfeccionament ele l'oferta turística passa 
també per aItres meridians: exigencies ele qualitat a 
les construccions turístiques -ja coneixen el decret 
sobre el tema-, exigencies de responsabilitat mitjan
<;;ant la persecució de la clandestinitat i la promulga
ció de normatives en materia de seguretat a les ins· 
taHacions hoteleres, aprofundint en les tasques de for
mació professional mitjanc;ant, si qualque dia es pot 
arribar, un pic que ara hem superat tots els tramits 
de caracter d'ordenació urbanística, a la famosa Esco
la Internacional d'Hostaleria, presentada públicament 
aquests dies en projecte complet i que ha merescut 
tants de beneplacits. Pens que aquesta Escola consti
tuira indubtablement un deIs grans successos ele la 
nostra realitat turística, ha ele ser un centre de conei
xements turísties, on podrem recollir tota l'experiencia 
acumulada, aqueixa experiencia que en aquest momen! 
ens és reconeguda a tots els indrets d'Europa, aques
ta experiencia que ha fet i ha permés que una regió 
com la nostra hagi estat cridada per primera vegacla 
a nivell d'expert, a una reunió del Conse11 d'Europa i 
que ja té anunciades dues cites més, perque reconeixent 
tots els participants en aquesta reunió l'especial dedi
cació de Balears a temes turístics i la seva especial 
formació en aquests temes requereixen de la nostra 
informació. 

Finalment, queda la política urbanística. Una ve
gada més hem de deixar patent que qualsevol política 
urbanística solvent i responsable mai no podra situar
se en els radicalismes extremistes que, des de la uto
pia, propugnen alguns. Des del primer moment, aquest 
Govern va exposar la seva filosofia urbanística per fer 
compatible, perque ho són a pesar de les dificultats, 
creixement moderat i ordenat amb el respecte paisat
gístic i del me di ambient. Som conscient que resulta 
molt difícil lluitar contra utopismes que ens atreuen a 
tots, a for<;;a de cercar una radicalitat paradisíaca. Tot 
el món voldria tenir, nosaltres també, per que no? unes 
illes sense cap construcció als litorals i amb la totali
tat deIs territoris insulars que fossin de domini públic 
i d'ús comú. Pero aquestes coses sempre es vol en per 
als altres i, evidentment, sempre es propugnen sense 
avaluar-ne els costs economics, els que imposa la Ilei 
i que són propis d'un estat de dret i els que deriven 
. d'uns interessos legítims que mereixen, si més no, el 
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respecte cuidadós de quan s'opera sobre patrimonis 
privats. Són els petits propietaris els qui més directa
ment es veuen afectats per decisions urbanístiques que 
desplacen el valor de la propietat i actuen sobre pro
pieta'ts que ha costal, mo~tes vegad.es, n<? sempre, suor 
i esl'oq;os obtenir. Amb a.lXO vull dlr, primer, que qua1-
evol política urbanistica que afecti interessos particu

Jars es tradueix, per imperalius legals i morals, en un 
Qst cconomic que la ocictat ha d'assumir - i estam 

di po ats a as umir.lo, tan aviat coro le ' disponibiJi
lats pressupostaries ens ha permetin-. Segon, que és 
una prep len ia inadmjssibJe operar eles e1els poder 
públics sobre paLri monis priva 1 sense ponderar le.s 
ca lT gues que uposen per a ls afectats: és molt fa 11 
des ele l'adminisLració decretar expropiacion de fet i 
traslladar als administrats la carrega de restablir l'or
dre jUlicUc conculcat, si hav ia estat aixi; i tercer, que 
qualsevol poJ1Lica urb'tní tica que actul des ~le La res
ponsabi Ji tat ¡que intcnti rea lment c1'harmonltzar I'jn· 
Leres general, el cosl economi que cmpre n'hi ha, j 

el respecte a 1 gitims intcre. sos, sempre sera onfli
tiva, 'cmpre sera motiu d'c cions demagogiqucs d 15 
utopismes radicals i objecte de crítiques per part deis 
qui no tenen gaires escrúpols pels drets de propietat 
ni per l'imperi de la llei. 

1 dit aixo, jo voldria insistir, reafirmar els crite
ris que han inspirat el Govern Autonom a l'hora de dis
senyar la política urbanística: moderació dins el pos
sible del creixement, adquisieió d'cspais i parcs públics, 
són pocs els que s'han pogut adquirir a través de les 
institucions fins ara, pero per ai~b venim reclamant .in
sistentment més mitjans de financ;ació per poder dedi
car precisament a aquests temes, Déu faci que negacions 
que en aquest moment estan pendents a l'Administra
ció Centra, cristaHitzin a poder dur en qualquier mo
ment, a aquest Parlament, una autentica política que 
permeti combinar adequadament les fónnules jurídi 
ques que nosaltres consideram que són adequades en 
l'interes general de poder preservar !locs que són d'in
teres público 

Totes aquestes qüestions que s'han esmentat tenen 
sens dubte a veure amb la política economica. Perque 
són en si mateix i constitueixen els pilars basics de la 
política economica, no hi ha dubte que si una fiscalitat 
autonomica incidiria sobre els nivells d'activitat econo
mica. Una política autonomica intervencionista ofega
ria la societat i en suplentaria la insubstitulble funció 
de creació d'ocupació i riquesa. Una dispersió de l'ac
tivitat de l'estat autonomic afectaria l'acompliment deIs 
fins essencials d'aquest mateix estat i es traduiria en 
una menor optimització deIs recursos, que haurien de 
dedicar-se a uns altres menesters. Una actuació auto
no mica que assisteixi, doni suport i incentivi la diver
sificació de la nostra economia es pot traduir en una 
reconducció deIs excedents dineraris generats pel tu
risme cap a aquests aItres sectors, de que parlavem 
abans, que han estat expulsats del nostre sistema eco
nomic, precisament per l'atractiva rendibilitat que 
tenia, que té el turisme. Una acció ordenadora del 
turisme i perfeccionadora de l'oferta es pot tra
duir en una consolida ció del sector i en un gir pro
gressiu cap al turisme de més qualitat. Una política de 
medi ambient responsable i concretada en fets i re a
litzacions palpables repercutira no soIs sobre la quali
tat de vida deIs ciutaelans, sinó sobre la qualitat de 
['oferta d'aquesta, sempre la primera de les nostres 
indústries. 1 una política urbanística ponderada per-

metra hannonitzar creixement moderat, respecte a la 
propietat privada, protecció al paisatge i als interessos 
públics. 

Aquesta és, en definitiva, l'aportació de la política 
economica de la Comunitat Autonoma al desenvolupa
ment economic de les nos tres illes, al lIarg d'aquests 
quatre anys potenciant, corregint i millorant tant com 
sigui possible, dins les seves competencies, la política 
economica de l'Estat. 

1 així anam cap al futuro Anam cap al futur per
que mirant aquest futur, ens hem de demanar quin és 
el panorama que se'ns ofereix sobre l'estat de la nos
tra economia amb especial referencia als assumptes 
economícs? En primer lloc, continua sense resoldre el 
problema del financ;ament. Hi ha hagut un canvi qua
litatiu que hem de ressenyar i que, evidentment, ens 
ha satisfet al Govern Autonomic. Des del primer mo
ment, el GDvem que presidesc ha insistit una vegada i 
una altra en un principi que eles de la soledat més abso
luta, en la injustícia patent que suposava el sistema ele 
finam;:ament autonomic aplicat a Balears. Ens varen 
dir victimistes i ens acusaren de practicar una políti 
ca d'enfrontament amb el Govern Central. Se'ns va 
acusar de no voler dur el tema a aquest Parlament a 
discussió, a poc a poe, fins arribar avui, en que afor
tunadament, i amb l'excepció d'alguns clamorosos si
lencis, ningú no posa en dubte la raó que ens assistia 
i que encara parcialment ens assisteix, raó que no és 
del Govern Autonomic ni de cap partit polític, sinó del 
poble balear. Esperam que aquest definitiu sistema, 
definitiu per a cinc anys, sistema de finan~ació davant 
el qual ens varem abstenir la setmana passada, i ens 
varem abstenir per la senzilla raó que es vislumbra
va per primera vegada des del Govem Central la vo
luntat la possibilitat simplement de crear noves es
pectatives, de reconeixer d'una vegada per totes que 
les situacions insulars no eren en absolut les mateixes, 
no són en absolut les mateixes que poden tenir aItres 
comunitats de la península, esperam que aquest conei
xement, que pareix que ha cobrat algú, encara abans 
del final d'aquesta darrera etapa de soludó deIs temes 
financers pugui trabar, per que no ho hem de dlr?, 
l'aplaudiment ele tots els grups que són en aques t 
Parlamento 

El fet que practicament tots eIs agents socials i 
polítics -excepció feta deIs que serveixen uns al tres 
interessos clamin per una correcció del sistema de fi
nan<;ament, encara una correcció més que és la que 
falta no ha d'amagar que, per bé que les coses han 
millorat, aquestes, una' mica, soni a · distancies siderals 
encara d'allo que s'hauria de fer. Jo pens que encara 
continuam essent una !limona fiscal que el Govern de 
la Nació suca un pic i l'altre i continua essent massa 
escandalosa la diferencia que hi ha entre a1l6 que 
l'Estat detreu el'aquí i allo que l'Estat ens torna. Men
tre aquesta qüestió no se soIucioni, pens que és un impe
ratiu moral i polític d'aquest i ele qualsevol altre go
vern autonomic d'aquesta Cambra i de tots els grups 
que hi formen part, gestionar, pressionar i protestar 
per un tracte discriminatori i injust que només per 
aquesta via s'aconsegueix palEar parcialment. Tot aixo, 
sempre ho haurem de fer amb completa independen
cia ele les elecisions circumstancials que s'adoptin'1 
cada moment per al bé de la nostra Comunitat Auto
noma. 

En segon lloe, continua plan~ejada la qüestió san-
gnant de la insularitat i deIs costs que té. La nostra so-
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ledat en aquest tema també va esser en un principi ab
soluta en el passat. Ens acusaren ele practicar clema
gegies victimistes, per que no?, quan protcsUlrem pels 
increments deIs costs del transport i quan planteja-
1 em la insularitat com a un problema de solidaritat 
no assumida pel Govem de la Nació. Avui, també amb 
el silenci d'alguns, ningú no discuteix que aquesta rea
litat insular no és contemplada amb la justícia que es 
mereix per les altes instancies governamentals. Ha es
tat necessaria una vaga cl'estibaclors per a posar de 
manifest la precarietat d'una economia que dcpen deis 
transports i deIs ports per subsistir. 1 ha estat neces
saria aquesta vaga d'estibadors per a comprenelre [ins 
a quin punt no hi ha sensibilitat davant el fet insular. 
Bona prova d'aixó és que un altra comunitat també ele 
caire insular, segueix en les mateixes reclamacions i 
en les mateixes soHicituels i en les mateixes pressions 
davant el mateix Govern, essent el Govern d'aquella re
gió, absolutament el'un caire distint el que forma, als 
que forman el Govem el'aquesta. No obstant aixó, totes 
aquestes són assignatures pendents no ens han de des
viar deIs nostres esfon;:os per a aconseguir una econo
mia cada vegada més solida i cada vegada més pros
pera, i amb aquest objectiu, s'ha elaborat un Progra
ma de Desenvolupament Regional de les Illes Balears, 
també presentat a aquesta Cambra, que és un intent 
ambiciós d'avaluar la nostra realitat economica i un 
intent, més ambiciós encara, de sistematitzar unes po
lítiques sectorials que defineixen objectius, proposen 
accions de desenvolupament, pero sobretot que orde
nen prioritats. Basat en els principis de la lliure ini
ciativa, que vol que la societat sigui la protagonista 
d'aquest desenvolupament; en el principi de la subsi
diarietat, que vol que els poders públics acudeixin alla 
on la societat no pot acudir; del principi de la inte
gració, que aspira a fer que els lligams que uneixen 
les distintes Illes i els distints sectors socials d'aques
ta Comunitat Autonoma siguin de cada vega da més 
efectius; i en el principi de soliclaritat, que aspira a 
redistribuir la renda regional en benefici deis més ele
bils, aquest Programa de Desenvolupament Regional 
constituira sens cap dubte l'instrument el'unió ele la 
política económica autonómica, el mecanisme discipli
naelor i vinculant per a la Comunitat per al Govern de 
l'aelministració autonómica i indicatiu per als diferents 
agents economics i socials que participen, que partici
pin, que vulguin participar elins aquest procés econo
mico 

Aquest Programa neix, a més, amb el doble pro
posit ele superar contradiccions i les limitacions que 
el sistema de política económica regional del passat 
posava en evidencia enfront de les actuals circumst~m
cies socio-economiques i poIítiques de l'Estat de les 
Autonomies i al mateix temps i a la vegada, de satis-
fer les exigencies que a l'ambit de la política regional 
tenen estabIides les autoritats comunitaries. 

El Programa és el marc més adequat per a acon
seguir la coher,encia de la política economica de les 
Comunitats Autonomes amb l'Estat i amb la política 
regional de la C.E.E., i es concreta, per una banda, a 
delimitar prioritats en el camp del desenvolupament 
economic regional, fixant uns objectius realitzables amb 
un volum de recursos disponibles, i, al mateix temps, 
coordina i integra les actuacions que per a aconseguir 
aquests objectius tenen planejat d'emprendre els po
ders públics que hi intervenen. 

Per una aItra banda, serveix de marc de referencia 
per als projectes d'inversió que pretenen obtenir aju
des o que pretenguin obtenir ajudes elel FEDER i el'al
tres institucions europees, i proporciona als ciutac\ans 
una informació aclequaela sobre les prioritats i els pro
jectes el'ambit regional. 

La metodologia que ha servit ele base per a l'ela
boració d'aguest Pla ele les riles Balears s'estructura 
en cinc apartats: 

L'analisi economica i social 
Objectius de elesenvolupament 
Les accions ele descnvolupament 
Els recursos financers 
i l'execució i seguiment 
Aquesta metodologia assenyala igualment que el 

Pla de Desenvolupament Regional Balear no esta tan
cat, no esta encotillat, és un flUId, que permet una re
visió anual i la introducció ele les variacions necessa
ries, sempre a la vista de la situació economica gene
ral i, sobretot, deIs recursos financers disponibles cada 
any. 

L'horitzó temporal d'aquest primer Pla compren el 
període 1986-1989, és a dir, un programa quatrianual, 
que compleix amb l'horitzó temporal que estableixen 
els programes de desenvolupament regional comuni
tari. 

El repte que planteja aquest Pla de Desénvolupa
ment Regional Balear es veu en la urgencia d'empren
dre una transformació i una modemització a fons de 
les nos tres estructures economiques i socials amb que 
compta la regió, la qual cosa solament es pot fer, la 
qual cosa només és possible a través d'una planifica
ció democratica, descentralitzada i flexible que mobi
Iitzi l'important potencial endogen amb que aquesta 
compta i que incorpori l'aprenentatge que suposa una 
profunda reflexió sobre l'experiencia passada. És en 
aquest context on hem de situar el Pla Regional de 
Desenvolupament Balear, que s'alc;:a com amare defi 
nitiu de la política economica regional o marc definitiu 
de la política economica regional que s'ha d'empren
elre en un context que en un termini mig, subministrant 
les elirectrius necessaries per a tota la presa ele deci
sions per part del Govern Autonomic. 

L'essencial subordinació internacional de l'econo
mia balear, l'obvi i ineludible factor d'insularitat i la 
cristaHització d'un marc autonomic ele govern consti
tueixen els parametres d'una definició d'objectius de 
desenvolupament tant general s com sectorials, eles ti
nats a ser les guies d'ordenació deIs recursos disponi
bles per a la inversió pública. 

Els objectius prioritaris destinats a marcar la di
recció basica que han de seguir totes les accions de 
desenvolupament d'aquest Pla Balear afecten, en ma
teria d'infraestructura física, la millora substancial 
dels sistemes de prove'iment d'aigües i de sanejament 
de tots els municipis, així com indubtablement alguns 
eixos de comunicació dins les IHes i entre aquestes. 

Al mateix temps, pretén d'aconseguir una major 
integració deIs sectors, fent derivar una part creixent 
de l'excedent derivat del turisme cap a inversions en 
els sectors industrials i agrícoles, en el mateix sen
tit que ho fa el Pla de Reindustrialització redefinint 
en termes d'una major funcionalitat respecte del sec
tor deIs serveis i el caracter essencialment exportador 
que té l'economia balear. I no s'oblida, a més, de cor-
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regir els desequilibris de benestar social més notoris, 
dins Mallorca i entre les Illes, i en la prestació de ser
veis de vivenda, sanitaris, educatius i d'assistencia so
cial. 

No obstant aixo, som conscients que hi ha con
flictes i dificultats que entorpeixen el camí cap als ob
jectius assenyalats de renovació de la política regional. 
Entre d'altres, hauré d'esmentar les dificultats pressu
postaries generals i, molt en particular, les que es deri
ven de les ineficiencies i els desequilibris de l'actual sis
tema de finan'(,:ament de les comunitats, si no s'arregla 
la setmana que ve, la manca d'uns mecanismes i uns 
habits de concertació o de programació i cooperació 
estables a nívell de l'Estat, amb una visió institucional 
a mig termini, les competencies han d'estar ben defi
nides i respectades amb capacitat real per a influir so
bre les polítiques i les decisions d'incidencia regional. 

La superació definitiva de les tensions polítiques i 
administratives, en gran part derivades del mate ix pro
cés de transferencies, pero que generen una dinamica 
habitual i perillosa de confrontació en materia de com
petencies quan són exclusives i/o compartides. 

Així és que el conjunt és un mosaic que combina 
inclubtablement llums i ombres, mereixedor al matejx 
lemps és de supossar de valoracions positives i de crí
tiques mesurades. Tan absurcl hauria estat entossudir
se a veure i contar únicament el costat bo d'aquest 
Pla, ignorant-ne els defectes, com voler-ne cercar no
més la cara obscura, deixant de banda l'avanc; que su
posa tenir el Pla. Sobretot perque el simple fet cl'eIa
borar-Io és, per ell ma 1_eix, una novetat digna de ten ir
se en compte com una passa endavant, a parer meu. 
El saldo que dóna el balan'(,: és netament positiu, pero 
no per aixo hem d'oblidar que l'experi,encia, com ta
tes les obres humanes, admet millores i és perfectible. 

1 senyores i senyors: he arribat al final d'aquesta 
exposició sobre I'estat de l'autonomia. Exposició que, 
per la importancia i la transcendencia obvies de la ma
teria, avui hem tractat, he volgut centrar dins l'econo
mía de les IlIes, amb una visió generalitzada i sense 
entrar en realitzacions concretes, jo cm don aria per sa
tisfet, si aconseguia haver-los transmes el missatge que 
hi ha subjacent en totes les meves paraules anteriors; 
som una societat prospera i amb alts nivells de benes
tar, a pesar deIs problemes i a pesar de les deficien
cíes que patim. 1 és una obligacíó i un compromís del 
Govern i d'aquest Parlament, com a representant del 
poble balear, mantenir i potenciar aquesta prosperitat 
i aquest benestar. Les societats basades en l'Hica de 
la feina i en el sentit del risc emprenedor, com és el 
cas de la societat balear, no se solen aturar a elaborar 
filosofies, -sistemes de valors i creences morals- que 
bi ha darrere de les formes de comportament que ells 
mateixos adopten. Pero tanmateix, la política autono
mica practicada fins a bores d'ara ha constitult un 
acte de fe en aquests sistemes de valors, en aquesta 
moral i en aquesta filosofia que anima el nostre po
ble. Jo voldria que, en el futur, aquest mateix poble 
i aquesta mateixa societat continuas sin fidels als grans 
principis de lliure iniciativa, llibertat creadora, d'eíica 
de feina, de sentit elel risc i resistencia a l'encarcara
ment per efecte d'intervencionismes esterilitzants, per
que tot aixo ha fet possible que les Balears siguin on 
són. Si passa així, l'estat de ¡'autonomia aconsegm,a 
els més aIts nivells de l'exceHencia, que estic segur 
que tots li desitjam 

Moltes gracles, senyor President. MoItes grades, 
senyores i senyors Diputats. 

(Aplaudiments) . 

EL SR. PRESIDENT: 
MoItes gracies Sr. President. Se suspen la Sessió 

que recomenc;ara dema horabaixa a les desset hores. 
Bones tardes. 

EL SR. PRESIDENf: 
Bones tardes. 
Recomen¡;a la Sessió. 
Per acord de la Mesa de la Cambra, juntament 

amb la Junta de Portaveus, l'ordre d'actuació deIs 
Grups sera l'invers o.el que estableix l'articIe 75 . Per 
tant, el primer Grup que actuara sera el Grup Socia
lista, a continuació el Grup Regionalista de les Illes, 
Esquerra Nacionalista i Grup Popular. Aquestes inter
vencions seran de trenta minuts, i el Govem podrá 
contestar o bé després de cadascuna o bé conjunta
ment. 

El primer Grup, Grup Parlamentari Socialista, té 
la paraula. En nom seu, el Sr. Joan Francesc Triay 
i Llopis. 

EL SR. TRIAY LLOPIS : 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Quin és l'ob

jectc d'aquest debat que avui celebram, debat sobre 
política general de la Comunitat Autonoma? Que eIs 
nostres conciutadans tenguin un coneixement major de 
l'Autonomia, que pugun treUl~e el cap per damunt 
de tanta propaganda oficial, i el discurs d'hair, Sr. Pre
sident, en va ser un exemple més, per damunt de tanta 
boira, de tant d'enc-:-ms que li impedeix veure la reali
tat amb serenitat i rigor. 

Aquest coneixement general, popular, és necessari 
per evitar que quatre anys de mal Govern no acon
dueixin a un pesimisme, a un fatalisme que se'n dugui 
la iHusió per l'Autonomia, per l'organització auto mica 
de l'Estat, que havia de reportar, aquestes eren les es
perances, millora de condicions de vida deIs ciutadans, 
modernització de l'Administració. De l'Autonomia s'es
perava majar participació, més transparencia deIs po
ders públics, millora de la qualitat de vida_ El nostre 
poble, profundament conscient de les seves especifica
cificitats, que les Sf.ves coses, costums, caracter no 
són igual que els d'altres pobles de l'Estat, que els 
d'altres regions espanyoles, format, sedimentat dins un 
ai1lament historic que li ha creat consciencia de les 
seves diferencies, tenia iHusió i esperan~a en l'Autono
mía. Una iHusió tranquiHa, és cert, gens cridanera ni 
renouera, pero esperanc;a i iHusió en una millora de 
les coses públiques, en una Administració més directa, 
en uns adminístradors, en uns p-olítics més austers, 
més honests, més efica,c;os. I avui, després de quatre 
anys, acabat quasi bé el mandat del primer Govern, 
el ciutada que manté l'Autonomia amb els imposts ge
nerals, perque l'Autonomia, certament no és gratis, no 
acaba de ten ir l'experiencia personal que l'Autonomia 
suposi millora deIs serveis públics, no veu que solu
cioni els seus prob1emes, no veu major iguaItat, no veu 
simplificació ni apropament de l'Administració. Des
prés de quatre anys, el ciutadá no troba punts forts a 
1'acció elel Govern sobre els quals fonamentar el man
teniment d'aquella iHusió inicial. Existeix una profun
da decepció després de quatre anys d'AutonomÍa tris-
ta. Perque els primers quatre anys, no s'han emprat 
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com tocava, a construir solidament la Comunitat, la 
casa de l'Autonomia que pogués acollir una llarga vida 
cCl11unitaria, s inó a practicar un «xabolisme» polític, 
sense futur, elE febles construccions provisionals que no 
suportaran la primera ventada. 

Per al Grup Parlamentari Socialista, per tant, un 
doble objectiu ens proposam d'aquest debat, no tan 
soIs participar en UD públic examen final d'un Gm-ern 
que ja acaba, sinó, a més, contribuir a contrarrestar 
la tendencia a la desil1usió i al pesimisme autonomic. 
Perque el nostre missatge és que és possible fer una 
aItra política, més profltosa per a tothom, més beli
gerant amb les clesiguaItats, rnés ben enfocada cap al 
futuro '" 

És necessari un nou esperit de coHaboració i de 
cooperació del Govern amb les altres administracions 
públiques. L'Estat de les Autonomies que dissenya la 
Constitució Espanyola és un estat, i tots som estat, 
soliclari i cooperatiu. L 'esperit de coHaboració i coope
ració entre administracions públiques toca ser un 
principi inspirador de tota política de govern. Els 
nos tres conciutadans jutgen molt severament les riva
litats esterils entre cdministracions, que sempre con
dueixen a la perllongació de les solucions als proble
mes. 1 aquest govern conservador, que avui ve a retre 
comptes, ha comes el greu error d'organitzar la vida 
política comunitaria des de I'oblit j la falta de col'la
boració amb els Consells Insulars, des de l'enfron
tament sistemátic i gratu'it, des de la confrontació 
permanent amb les administracions, Govern de la Na
ció, Ajuntament de Palma, governades, per voluntat 
popular, pel Partit Socialista. I aquesta manera d'ac
tuar ha produ'it resultats molt negatius. L'aigua de 
Palma és el cas més significatiu, més sagnant, la dis
crepimcia del Govern amb una Llei de l'Estat, la Llei 
d'Aiglies, qu el Tnbunal Constitucional ja decidira, 
i l a negativa del Congrés de Diputats a ampliar per 
vía excepcional les competencies de l'Estatut d'Auto
nomia, han dut al Govern conservador afer deixada, 
a dimitir, a abandonar de les seves competencies, que 
són moltes, en obres hiddmliques, a tancar-se a la 
cooperació amb l'Estat per fer el Pla Hidrologic, a 
boicotejar i dificultar la solució deIs problemes d'ai
gua potable de Palma, amb la pretensió que fer el 
buit a l'Ajuntament de Ciutat, favoreix els seus inte
ressos electorals. Semb len pensar que. coro plt.i or 
igui l 'a igua, millor per a Aaanc;a Popular. L'aigua pos

sib le pe!" als ciutaaans de Palma és fora del muuieipj 
de Palma, a Pal.ma no n'bi ha més, per tant, la roillora 
exigejx perforacions, embassament s que r equereixen 
autoritza:::ions, concessions i inversions que nomé 
han trobat dificultat s i silenci a la Comunitat AutO
noma. 

El Govern d'AE8nc;a Popular no tan 5015 pretén 
reduir la representació al Parlament deIs ciutadans de 
Palma a través deIs seu s projectes r eb utjats de Llei 
EIeet ral, sinó que, a m és, vol imp edir la m illora de 
la qualitat d l 'aigua q ue b eu cn. A~o ja no é manca 
de cooperació i de coHaboració , a90 és una act itud 
beligerant, a<;<> és un au ten tic setge per castigar els 
ciutadans de Palma per haver comes la terrib le falta 
de no haver donat majoria de dretes a les eleccions. 
Si la Coalició Poputar bagués guan yat les eleccions 
del 83 a Palma, estig:uin segurs que el Govern conser
vador tots e ls obstacles. dilacio.lls, suposades mancan
ees de competencies les h auría convertides en gestions , 
n egociacions i facilitat p er tal de t robar solueió rapida 

j bona a aquest problema. Ar;o, cn política, és cliu 
sectarisme, i es considera molt reprobable l'exercici 
elel sectarisme des del poder de les institucions. Exem
pIes ele manca de coHaboració i ele cooperació se'n 
poden donar m 011;; més . La cooperació en materia 
cultural, entre Ajuntament, ConselIs Insulars i Govern, 
resolució incomplida de l'any passat, per evitar dupli
citats i Ilacunes, la necessitat d'un pacte cultural, 
l'abaneló institucional elel Museu de Mallorca, perque 
com que es tracta d'un museu ele titularitat estatal, 
elel qual la Comunitat només en té la gestió, se li 
neguen inversions, eS troba sense restauraelors, publi
cacions científiques que no es publiquen, visitants, 
logicament, com a conseqüencia, decreixents, ímfims, 
la incapacitat per dur endavant la xarxa intennstitu
cional per a la prevenció i tractament de la droga
dicció, problema certament greu i que egigeix tota 
I'atenció i tota la coHnboració de tothom. Els pro
blemes de protagonisme, que impeeleixen el Govern 
participar a la solució de la Platja de Palma, que esta 
en regressió, en perill, com se sap, des ele la construc
ció i ampliació elel Port Esportiu de S'Arenal, i tants 
d'aItres, tants d'altres. 

És necessari, per tant, senyors del Govern, Sres. i 
Srs. Diputats, un nou esperit, un nou esperit de coo
peració i de colIaboració entre totes les administra
cions públiques, els ciutadans ho requereixen. 

L'objectiu principal deis quatre anys hauria d'haver 
estat la construcció d'una solida administració moder
na. Que esperava l'home elel carrer de la nova admi
nistració autonómica? Que fos próxima, accessible, 
transparent, amb abundants canal s el'informació, amb 
foment de la participació social, amb simplificació del 
procediment, amb una tecnica pressuposHlria aplicada 
rigorosament, amb una política de personal que atenés 
a criteris de professionalitat i merito I quina adminis
tració ha constrult el Govern en quatre anys? Una 
Administració fosca, opaca, gens participativa, amb 
tots els vicis i més de I'anacronica administració peri
ferica de l'Estat anterior. Un govern que practica el 
prestamisme laboral. sancionat com si el'un vulgar ex
plotador de ma d'obra iHegal es tractas, involucrat en 
un més que possible delicte social, que té trebaJIadors 
que en funcions i feines orelinaries i regulars, dins un 
horari comú, es troben amb contractes de serveis, o 
sigui, que són autónoms, que es paguen la seva Ilicen
cia fiscal i el seu IVA, una administració pública ser
vida per trebaJIadors autonoms. més autonomia és 
impossible, ja, Sr. President. Un abús manifest de la 
contractació eventual i interina, burlant lIeis i normes 
laborals i de funció pública, que reserven aquestes 
possibilitats a feines no periodiques ni fixes o al temps 
precís per cobrir formalment una vacant. Tot ago són 
mostres d'una política de contractació més preocupada 
enchumar, perdó «enxufar» a familíars í coreligiona
ris que a construir una administració professional i 
solida i, a més, en aquest temps d'escassesa d'ocu
pació, suposa una greu malversació d'un recurs ben 
escaso Ia apunciam des d'aquí que dema presentarern 
una proposta de resoludó demanant la crea ció d'una 
Comissió d'Investigació sobre aquests temes de con-
tractació. 

Pero, a part d'aauestes deficiencies realment ne-
gres a la política de contractació, tampoc el funcio
nament no és participatiu ni transparento El cas deIs 
torels contaminats n'és un exemple. Acords que afec
ten la salut pública, no superen les traves burocrati-
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ques amb una rapida entrada en vigor fins molts de 
dies, quasi setmanes més tardo L'únic servei d'assesso
rament directe al p3ges és E'xtensió Agrraria, amb els 
tecnics anant a les finques, s'ha suprimit, els pagesos 
que vagin a les oficines. Així s'atraca l'Administració 
a l'administrat. Són situacions que responen a la seva 
voluntat política, que podrien ser, facilment d'una 
altra manera, jo nC) crec que la seva filosofia política 
sigui «enxufista» ni defensi una administració fosca, 
pero aquesta és la realitat. De l'autonomisme liberal 
que glossava ahir el President a la realitat de les 
practiques de contractació aquí descrites, hi ha real
ment un abisme. Jo esper que amb la Llei de Funció 
Pública, com ha passat amb altres, poguem tenir mol
tes i importants cojncidencies, pero, de moment, som 
enfora, encara, del tipus d'administració moderna i 
eficient que defensam. 

El grau d'execució del Pressupost és un índex de 
la capacitat de gestio d'un govern, al marge de discre
pancies polítiques, l'eficacia interna d'un Govern, la 
seva capacitat de gestió es mesura pel grau d'execució 
del pressupost que concedeix, o sigui, per la conversió 
en realitats socials, infraestructures, equipaments, ser
veis de les partides del pressupost. Fer les coses com
promesses. bé i en el s::,u moment. Hauria de ser un 
objectiu de l'Autonomia augmentar l'eficiencia deis 
recursos economics, que el ciutada que guanya i paga 
amb esfor<;: els imposts vegi reduit al maxim el temps 
mort i perniciós que va entre la recaptació i la inver
sió pública. Ido bé, el Govern conservador, no tan soIs 
ha dirigit un caos administratiu, aquesta és una Co
munitat Autonoma aquí on els dinars i els ram s de 
flors es comptabilitzen com a inversions en el resultat, 
aquí on els pagaments importants, per exemple, 17 
milions de deute públic a 1984, es paguen sense acord 
del Consell de Govern. Pero a~o no és el pitjor, el 
pitjor és que un any darrera l'altre, ha demostrat el 
Govern la seva inc;:tpacitat i la seva paralisi per a la 
gestió economica. A l'exercici de 1984, 3.300 milions 
d'inversió sense exe:::utar, aproximadament el 50 % de 
la inversió real, a final d'any, quasi un 30 % del total 
deIs pressuposts sense comprometre. A l'exercici de 
1985, 5.000 milions sense executar, més del 30 % del 
Pressupost total, i arribant, a més, a situacions tan 
escandalo ses per al ciutada corrent que veu que s'es
tan administrant tan. malament els recursos públics 
que, tenint 2.600 mllions inactius en compte corrent 
al 10 'Yo, es paga el 13 i mig per cent pel deute público 
Bon negaci, sí senyors, bon negoci, bona administra
ció. 1 tot a~o, end<."més, incomplint les Lleis de Pres
suposts i la Llei de Finances aprovats per aquest 
Parlament, que estableixen l'obligació de retre compte 
al Parlament de les modificacions de credit, del grau 
d'execució del Fons de Compensació, de les contrac
tacions directes de més de 20.000 milions de pessetes, 
de les suhvencions de més de 500.000, etc. A 1984, de 
782 milions de des peses plurianuals, el Parlament en 
va desconeixer el 75 'Yo. És molt lamentable, arribar a 
un final de curs amb aquest balan~. Gestió economica 
caotica, gran incapacitat per gastar el Pressupost, 
nuBa transparencia 

Pero, el balan~ global de quatre anys de Govern 
no pot ser més pobre El Govern no ha aconseguit fer 
complir les seves lleis i decrets, ni fer funcionar molt 
deIs organismes que ha creat. Els casos són molts, 
n'he triat alguns exemples, només. Es traben en explo-
tació moltíssims apartaments turístics no legalitzats, 

aixo sí, qua n s'atraca un debat com el d'avui, sempre 
es tanca qualque cloc d'apartaments. Hi ha ajunta
ments que donen llicencia d'obra a hotel s i aparta
ments que no compleixen el famós decret de 30 metres 
d'espais lliures i esportius per pla~a. La Comissió del 
Medi Ambient i els estudis d'avaluació de l'impacte 
ambiental es troben encara pendents d'estrenar-se. 
Així mateix, el Consell Asscssor Laboral de Presiden
cia. El decret d'incompatibilitats per rebre subven
cions, és sabut de tots els Diputats, que ha tingut 
excepcions ben sonades. Les mesures contra incendis 
en els hotel s no es compleixen, no s'apliquen. La Llei 
de Normalització Lingüística no penetra suficientment 
dins l'Administració Autonomica. Sembla que el Go
vern vol fugir de les conseqüencies, de l'imperi de les 
seves propies lleis. Em creguin, Srs. Diputats, que no 
som dur en la valoració, són els fets que són així de 
durs. 

Les causes que varen motivar la reprovació del 
Conseller d'Obres Públiques continuen totalment vi
gents. Les resolucions de l'any passat continuen in
complides, protecció deIs espais naturals, mesures de 
prot¡:cció del medí rural i agrari, no cal insistir, un 
any més tard som 211a mateix. No hi dedicaré més 
temps. La reprovació del Parlament no caduca, conti
nua expressant la profunda divergencia entre aquesta 
Cambra i el Govern amb aquesta política d'ordenació 
del medi natural. Política que ha comptat, amb fre
qüencia, amb la majoría del Parlament, i a la qual 
no hi ha suposats radicalismes i extremismes, sinó 
seny. Política de futur davant els massa fregüents 
intents de malversació del territorio 

El Govern ha abusat d'una política de projectes 
sense contingut real, d'una política de propaganda¡ 
conscient de la seva escassa capacitat de gestió, cons
cient que arriba al final amb les rnans buides, progra
ma una fuita cap endavant, un maquillatge amb so 
macroeconomic, i presenta a sis mesas de les elec
cions programes diversos per quatre, per cinc anys. 
El President dedica ahir molt de temps, la meitat 
de tot el seu temps anual parlamentari, al Pla de 
Desenvolupament Regional, als Programes de Reindus
trialització de sectors. Són aquí al Parlament, s'estu
dien, és previst que siguin discutits en el PIe Proxi
mament, pero, en qualsevol cas, a la vista de la 
descoordinació entro:: uns i altres, segurament froi! de 
la precipitació, del SeU fluix contingut, motivat per la 
urgencia en la presentació, sembla que ens trobam en 
la mateixa situació del mal estudiant que vol fer 
en una nit el que no ha fet en tot un curso Són 
maquetes ambiciase,>, pero improvisades, no voldríem, 
Sr. President, que la construcció que en surti sigui 
tan feble que acabi com la tribuna esbucada del camp 
de futbol de Capdepera. 

Moltes qüestions han fuit de les mans del Govern, 
per inexperiencia, com ha dit el President, per desin
teres, potser també per pocs mitjans, jo no ho sé, 
pero el cas és que hi ha moltes qüestions que no 
controlen, no dominen, l'ús deIs ressorts del poder 
que tenen a les seves mans o no l'exerceixen. 1 l'Auto
nomia era per a a~o, l'Autonomia és per a a~o. 

Frau en vivendes de protecció oficial, destrosses e'1 
el patrimoni historie a que han partit 20 milions, molt 
bé, molt oportú. endemés, en el dia d'avui, en el dia 
d'ahir, esperam la mateixa energía exempleritzadora a 
Can Gelabert, a la Torra Nova de Santanyí, a la Fac-
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toria Romana de Santa Pon<;a i a tots els altres des
gavells que han succelt en aquests darrers temps. 

Especulació financera amb els credits subvencio
nats, la pesta porcina africana que no remet, etc. 
S'han desaprofitat moltes oportunitats d'ajuda exte
rior. El cas, potser més sígnifícatiu, és no haver sabut 
fomentar, promoure, difondre les ajudes del Fons So
cial Europeu. A Balears, 1'1 per mil de .les ajudes 
rebudes a tota Espanya. 

En resum, és difícil jutjar amb ulls favorables 
una gestió així, és una gestió pobra. Les seves lleis 
incomplides, els seus organismes no han passat del 
paper timbrat, la política d'assegurar un futur a l'eco
nomia turística i als valors naturals, a través d'un 
protagonisme públic del procés d'ocupació del sol, tan 
inexistent com quan fa un any, el Parlament va dema
nar un canvi de rumb, unes situacions propagandís
tiques, sense suficient contingut, el discurs d'ahir, del 
President n'és un exponent ben clar, els problemes 
que els fugen de les mans, no s'aprofiten les oportu
nitats d'ajuda economica externa. Jo, com els antics 
professors, els diria, es posin vostE:s mateixos la nota. 

Per últim, el President. La funció i la gestió de la 
Presidencia. Sr. President, voste ha ha passat mala
ment aquests quatre any, i, per a<;o, el seu discurs 
d'ahir tenia encara aquests matü;os agressius propis 
de la debilitat, jo ho comprenc que ho ha passat 
malament, que es troba en minoria, que es troba en 
mans d'Unió Mallorquina, que la seva Coalició Popular 
es troba desfeta, i que és molt difícil de sarcir, pero, 
a la vegada, Sr. President, "reconegui que ha presumit 
de fon;a, que ha estat arrogant, que ha girat l'esquena 
al Parlament, basta recordar les proposicions de l'any 
p3ssat, tretze de vint sense complir. Voste no ha 
sabut coordinar i dirigir el Govern. I clar, sense patró, 
la nau va a la deriva, cada Conseller. tira pel seu vent, 
el Govern del dia a dia no ha estat el seu, voste no 
és un bon gestor, voste ho sap, i ac;:o els passa a molts 
de polítics, aquesta carencia no és exclusiva del Presi
dent d'aquesta Comunitat Autonoma. 1, per ac;o, plena
ment conscients d'aquesta dificultat, s'ha dedicat a les 
feines de representadó, de presencia personal a tots 
tipus d'actes. Que és una aItra funció important de la 
Presidencia, personificar la Comunitat Autónoma, sim
bolitzar les institucions, representar la dignitat de tot 
un poble, pero amb aquesta funció de representació 
de la Comunitat, tampoc no ha sabut trobar el to 
adequat. 

Ens sentim molt incomodes, ho cregui, Sr. Presi
dent, quan el veim repartir, en ma, xecs de subven
cions. Quan algunes valoracions excessives de la seva 
propia gcstió en els seus discursos provoquen indisi
mulades rialletes o són rebudes amb un alei pel seu 
contingut provocadrJr. Ens empegueim, patim, perque 
som conscients que és la dignitat de la Comunitat 
Autonoma, és la dignitat del poble de les Illes Balears 
qui queda en entredit, i no tan soIs la persona del 
President, ni el seu partit ni el seu Govem. 

Per tant, el desencís, el principi de pesimisme 
davant l'evolució de l'Autonomia Balear és real. no 
tan soIs és real, sinó que vist des de fora d'élquí, 
com el veuen els ciutadans, es troba plenament justi
ficat. La possibilitat de l'Autonomia per incidir a la 
vida deIs ciutadan.~ no s'ha vist, no s'ha superat 
la retorica ni el verbalisme propis d'una política con-, 
servadora, provinciana i caduca. Pero un deIs gran s 
valors de la democracia és que els Gover,ns, els Parla- , 

ments són sotmesos a un veredicte popular periodic 
que permet crear noves majories, nous governs, mé~ 
proxims, que sintonitzin millor amb els problemes 
reals de la majoria social, per tant, encara hi ha una 
possibilitat, una opürtunitat de fer una política al 
servei de tot el poble, de crear una comunitat on el 
ciutada es trobi i se senti representat, realment, que 
se senti senyor del seu futur ,on visqui i noti les 
millores en els serveis i en la qualitat de vida, on les 
Illes tcnguin el protagonisme que l'Estatut els confe
reix, on la cultura sigui a l'abast de tothom. Per tant, 
en democracia, es poden perdre quatre anys, pero res 
no és definitiu. Res no és políticament irreversible, 
perque, en última instancia, els rols polítics els marca 
sempre el ciutada, el poble sobira i ac;:o, precisament 
a<.;o, Sres. i Srs. Diputats, em permet ser optimista en 
el futur de la nostra Autonomia. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Té la paraula el Molt Honorable Sr. President de 

la Comunitat. 

EL SR. CAÑELLAS FONT: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Escoltant el 

Portaveu del Grup Socialista, dubtava si ens trobavem 
a una sessió parlamentaria o a un mitin electoral. No 
m'estranya que un altre Portaveu del mateix Grup, fa 
tan soIs breus dates, acabava una situació similar a 
la d'ara, una explÍC'ació similar a la que avui hem 
sentit, un rebuig total al Govern d'aquesta Comunitat, 
no tan soIs per exercir aquest govern, sinó fins i tot 
per dirigir la paraula al Molt IHustríssim Govern de 
Madrid, que no sé si és IHustríssim, peró és Govern 
de Madrid, i acabava dient, el Portaveu, que no havíem 
de mesclar ous amb caragols. Ido em pareix, senyors 
del Grup Socialista, que avui estam mesclant ous amb 
caragols, perque quan altre era el Portaveu d'aquest 
Grup, hi va haver en aquest Parlament debats pro
funcls i seriosos, pe!"o es va saber sempre distingir 
entre el que era únicament i exclusivament crítica o 
el que era un rosari d'opinions particulars respecte 
a les actuacions del Govem i del Grup. Que for:;osa
ment no poden ser, mai, en absolut ,exactes a les que 
vos tes farien ni al gust de vostes, perque si així fos, 
precisament estaríem tots dins el mateix grup, esta
ríem fent les mateixes realitzacions, estaríem tenint 
els mateixos comportaments. I hi ha diferencia, quan 
un grup té ideologia, quan un grup té una formació 
i quan un grup té una preparació teorica i la du a 
efecte, i quan un gmp, exactament, no en té en abso
lut i quan li toca govemar, fins i tot en política 
economica, ha d'acabar fent la política economica que 
faria l'oposició si fos el Govern. Déu ens ampari! 

Peró estam mesclant tant els ous amb els cara
gols, Sr. Portaveu, que voste fins i tot ha equivocat 
l'objecte d'aquest debato I I'ha equivocat perque l'ob
jecte no és coneixer millor l'Autonomia, l'objecte 
d'aquest debat, l'objecte del debat que ha demanat el 
Govern i l'objecte del debat que preveu el Reglament, 
és parlar simplement i planament, discutir, debatre 
quina és l'orientació política general del Govern. No 
l'acció del Govern, que aixo és motiu d'uns altres 
debats que preveu el mateix Reglament. Per aixo 
m'estranya a mi, quan ahir jo anava fent la meva 
exposició, que veía la seva cara d'estranyesa, vostes 

I 

I • 
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csperaven, al contrari, un debat igual que el de ¡'any 
passat, aBa on es passaven comptes de les realitza
cions tengudes durant els tres anys, aHa on nosaltres 
féssim, just a l'inversa del que voste ha fet avui, un 
panegíric de les nostres realitzacions. Pero és que 
voste s'ha equivocat amb el debat que varem tenir 
l'any passat. Voste mateix, l'any passat, des d'aquesta 
tribuna, va dir que a proposta del Grup Socialista, 
perque no era al Reglament, es tenia un debat que 
tenia per objecte coneixer i debatre l'acció del Go
vern, i nosaltres li retérem un debat sobre l'acció del 
Govern; pero vostes llavor5 rectificaren, feren rectifi
car, incIogueren al Reglament tots els debats possibles, 
i l'únic que és obligatori és el de les directrius polí
tiques, el de les directrius generals d'aquest Govern. 1 
avui estam amb aquest. 1, per aixo, ahir férem cas 
omís a fer un balan<; d'aquests tres anys i mig, per
que ja tellim el deIs dos anys i mig, i no els volia 
tornar a llegir, les tenc aquí i hi podem entrar en el 
moment que vostes vulguin, puc entrar exactament 
amb la mateixa lletania que voste ha fet de coses, al 
seu parer, mal fetes, amb la de les coses que, al nos
tre parer, són ben fetes, i esper que no només al 
nostre parer, sinó al de també l'electorat aquest que 
ens ha de jutjar, perque eH sí ens ha de jutjar. Vostes 
ens han el'intentar dirigir, vostes han d'intentar fer
nos canviar quan estiguem equivocats, vostes han de 
fer una labor d'oposició, pero vostes no ens han de 
jutjar. 

1 escolti, a pesar que el debat és d'orientació polí
tica, no vull que digui que m'excús amb una qüestió 
tan simple com aquesta per deixar-li de banda totes 
les explicacions qUe voste ha dit. Pero, de qualque 
manera haura de ser, com diuen en llenguatge perio
dístic «of the record», perque sera treure el debat real 
a un debat que no és el que avui ens toca; tampoc 
voste no ha volgut entrar dins el nostre, voste tampoc 
no ha volgut entrar dins un debat de directrius, voste 
no n'ha marcada ni una de directriu, voste s'ha limitat 
a agafar, en uns casos una serie d'errors, en un altre 
cas, una serie de mancances i a lligar-les tan ben 
lIigades que només li faltava haver-les tradu"ides al 
llatí perque fossin les lletanies. 

Em cregui que l'administració austera la volem 
tots, em cregui que aquest fatalisme no és de banda 
nostra, sinó de banda de vostes . 1 la prava és que la 
primera paraula que ha sortit a aquesta tribuna ha 
estat l'Ajuntament de Palma i la mania persecutoria 
amb l'Ajuntament de Palma. Que Palma no té aigua 
per culpa del Govern, que Palma no té aigua perque 
el Govern de la Comunitat va renunciar a les seves 
competencies? 1 que va aprovar en aquesta Cambra 
una Llei d'Aigües que vostes tiraren a baix? 1 qui va 
dur aquí una Llei d'Aigües que varém anar a defensar 
a Madrid i vostes la tiraren a baix? 1 qui ha hagut 
de dir-li al Sr. Felipe González que per favor no 
s'oblidas que el que havia promes a Palma per a l'any 
87 ara se li volia donar l'any 89? Vos tes o el Govern 
de la Comunitat? Qui ha hagut de recordar que aixo 
era una obra compromessa pel Ministeri a realitzar 
absolutament de les seves despeses i ara se'n recorden 
que no tenen pressupost i l'han de passar a l'any 89? 
El Govern de la Comunitat o el Govern Socialista? El 
que passa és que ja hi estam avesats, sabem que 
tenim mania persucotoria a l'Ajuntament, ho sabem, 
en som conscients, igual que tenim mania persecutO
ria en el Govern Central perque no ens dóna doblers 

a bastament, igual que tenim mania persecutoria al 
Govern Central perque per tenir una reunió amb el 
President del Govern han d'intervenir els mitjans de 
comunicació, ha d'intervenir el poble de les Balears 
recIamant-la amb urgencia. És que ho som, tenim 
mania persecutoria, que vol que li facem? Per aixo 
supos jo que el ConselI d'Estat ha dit que l'empresa 
municipal de transports invadeix la línia d'un particu
lar, supos que per aixo cada vegada que un inspector 
intenta calibrar la mesura de la depuració de les 
aigües de les depur~_dores de Palma, l'únic que trobam 
són les portes pels morros, supos que per aixó el 
que hem de fer és oblidar-nos que existeix Palma i 
pensar que som el Govern de la Comunitat Autonoma 
de la resta de les Illes, manco de Palma. Bé, jo esper 
que qualque dia, Palma, dins el PIe Municipal adopti 
un acord similar a aquest, que decIarin la indepen
dencia, i a partir de llavors, jo Ji garentesc que no 
hi haura cap victisme. 

Que nosaltres construlm una Autonomia que més 
pare ix una «xabola" política, una «xabola». Bé, cadascú 
fa el que pot, pero el que sí li garentesc és que la seva 
opinió express ada aquí avui no és la mateixa que té, 
en absolut, el poble balear. 

Que és cert que hem de milIorar, i cIar que sí. 
Que és cert que hem de procurar mantenir més bones 
relacions amb totes les institucions, i cIar que sí. Que 
és cert que no havíem mantengut mai relacions amb cap 
d'aquestes institucions, és cert que sí. Encara se'n 
recordaran els senyors de Menorca, i no m'he cansat 
mai de repetir-ho, el primer dia que vaig arribar com 
a President de la Comunitat a Menorca, i em digueren 
mig en broma mig de ver que Menorca no tenia més 
enemics que dos: la tramuntana i els mallorquins. 
Bon comen9ament per un President, i era en pla de 
broma. Pero, bé, era una realitat, vivíem d'esquena 
una illa a l'aItra, estavem acosturnats a viure d'esque
na una institució a l'altra, i s'ha hagut d'anar cons
truint des de la separació que la distinta administra
ció periferica tenia una administració absolutament 
distinta. 1 estam disposats a retre comptes del que 
hem fet davant l'electorat. Pero no estam disposats 
que facin vostes massa via. Que hi ha hagut moments 
a la seva intervenció, que pareix que més que a peu, 
anava voste amb l'avió que ha comprat la Junta 
d' Andalusi a. 

Ha passat pel Museu de Mallorca, ha passat pel 
protagonisme, ha passat per l'administració moderna, 
ens ha simplificat l'operació de contractació de perso
nal, ens ho ha complicat tot. 1 és cert que en moltes 
coses hem comes errors, I'únic que no s'equivoca mai 
és aquell que, COJ;J1 vostes, no fa absolutament res. 
Llavors, sí, que un no s'equivoca. 1 jo estic conforme 
que en contractació de personal podem haver comes 
moIts d'errors, perque hi havia massa sistemes dife
rents, perque hi havia massa fórmules diferents, per
que hi havia massa sistemes distints de contractar, 
pepo, que vol que li digui, dins tota la seva gravetat, 
per a mi és realment aleccionador veure que qualcú, 
tan poc sospitós de sectarisme cap a una formació 
conservadora, com pugui ser Comissions Obreres, co
menr,:a dient que és de justícia assenyalar que eri els 
darrers temps s'ha efectuat a la Conselleria d'Interior 
i, en especial, des de la Direcció de Personal, un gran 
esfor9 per controlar tots aquests meto des de contrac
tació, establint convocatóries públiques i proves selec
tives, centralitzant tot el procés, per evitar, per evitar 
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el que passava fins ara, per evitar un caciquisme i una 
existencia de regnes de taifes. Que hi eren, que encara 
pot ser que n'hi hagi, i contra els que lluitam tots, 
vos tes i nosaltrcs, amb la millor voluntat. 

Volant, v01ant hem arribat als tords, quan som 
rúnica Comunitat que ha pres mesures. Quan? Al 
moment oportú. 1 encara no hi ha altra Comunitat 
que hagi fet el mateix, perque amb el mateix proce
c1iment que hem establert nosaltres no se'ls ha detec
tat aquesta necessitat 

Volant, volant ha arribat voste, fins i tot, a 
avan¡;:ar el resultat ele l'informe de la liquidació deIs 
PrfSSUposts; i ja ha assegurat, taxativament, que els 
1.300 milions de pessetes es trobaven encara sense 
executar, jutjant aquí, per la seva sola expressió i per 
la seva sola voluntat, una liquidació de pressuposts 
que encara es debat en el si d'aquest Parlamento 1 hi 
mescIa els interessos deIs comptes corrents per veure 
si encara hi deixa un mal sabor de boca. Quan hi ha 
la casualitat aue som l'única Comunitat Autonoma 
que des del p~imer moment i des del primer minut 
d'aquest Govern va fer pujar els tipus d'interes i va 
posar una partida única i exclusiva dins el Pressupost 
aquí on es reflectissin, i que va suprimir tots els 
comptes corrents que hi havia de l'Administració an
terior i que va suprimir la possibilitat de signatures 
úniques 1 que va centralitzar els comptes i que va 
centralitzar els interessos, que encara és més difícil. 

Balan¡;: pobre, balan¡;: pobre fins i tot en materia 
turística, perque feim lleis i no les feim compEr, per
que tancam qualql1.e edifici turístic just abans d'un 
debat o just abans d'unes eleccions. Senyor meu, des 
del dia que va sortir aquesta lIei, edificis tancats, 
tancats n'hi ha dotze, amb 244 unitats, i edificis expe
dientats, n'hi ha exactament 53 que suposen 2.419 
unitats. Pero vull donar-li motius perque em torni dir 
que pecam de victimisme. Per que és que nosaltres 
estam fent aquest glan esfor¡;:, i el Govern Central ens 
posa, sense consultar i d'imprevist, un gran, em per
metin que ho digui en castella, perque el Sr. Moll va 
dir que sonava millor, un «coladero». Nosaltres estam 
intentant que els arartaments que no reuneixen les 
condicions i les normes turístiques no puguin anar a 
l'oferta deIs tours-operadors, i ah, carall!, el Ministeri 
descobreix ni més ni manco que la vivenda turística 
vacacional, que encara no sabem gairebé que és, i per
met dins la seva propia reglamentació que aixo sí vagi 
als tours-operadors, a comercialitzacions a l'exterior, 
scnse complir cap de les normes que nosaltres hem 
establert, sense prestar els serveis propis d'un allotja
ment turístic, el que sí li garantesc és que, tan aviat 
com puguem, aquesta comercialització turística, fu gira 
deis catalegs deIs tours-operadors, o, si no, no feim 
més que embullar la troca, fent i desfent. 1 és cert 
que encara dins el Jl1eu propi turisme ens falten mol
tes coses per fer, disposicions legislatives que són en 
projecte, la de la funció inspectora, la de la nova 
reglamentació, la de la nova ordenació d'apartaments, 
la d'ordenació deIs restaurants i la del nou Reglament 
d'Agencies de Viatges. 1 per que estan pendents? Aquí 
hi ha tecnics turístics, asseguts com a Diputats. El 
motiu és que aquestes reglamentacions no s'han pu
blicat encara, obeeix al fet que l'Administració Cen
tral, Secretaria General de Turisme ens ha reiterada
ment soHicitat que els homologuem amb les altres 
Comunitats Autonomes, que homologuem el contingut 
d'aquestes normatives, per uniformar i homogeneitzar 

l'oferta turística espanyola, criteri que, per altra ban
da, ens pareix molt raonable, que justifica aqueixa 
espera, i prava és que cap Comuní tat Autonoma enca
ra no ha tret aquestes normes. Pero em pareix que 
si no prenim una vegacla el nostrc camí i anam cap 
enclavant, encara acabaran tirant-nos en cara no haver 
fet tates aquestes coses. 

Jo li podría perdonar tot aquest emfasi que vostc 
ha posat en enfilar el rosari de desastres si, almanco, 
hagués donat una sola esperam;a, que només l'ha ma
nejada la paraula esperam;a, i que esperan¡;:a vol dir 
que és el que esta malament i com ho faria jo. Jo 
supos que aixco, voste tracta de reservar-s'ho, qualcú 
ha va dir l'altre dia amb bastant de gracia, pero no 
ha estat ver, que v,Jste avui, provaria de fer un bedat 
d'investidura, pero em pareix que ja ha renunciat a 
fer-lo. Pero nosaltres no hem tret uns temes quatre 
mesas o cinc mesas abans de les eleccions, no sabem 
quants, o set, perque el Sr. Guerra diu que falta fins 
dia 7 de juny, pero vostes, amb les seves conversa
cions no es cansen de dir-nos, per tres mesas que et 
queden de Conseller o de President, ja veurem a veure 
qui guanya. Nosaltres no hem tret aixo sis mesas 
abans de les eleccions, nosaltres hem tret un Pla de 
Reindustrialització a conseqüencia de tres anys d'estu
dis, de posar en marxa, de posar en marxa durant els 
primers anys, mesures primeres discretes, pegats fora
dats per anal' cobrint unes necessitats peremptories 
mentre arribavc la solució definitiva, mentre arriba
vem afer aixo que voste ens ha demanat que féssim, 
inspirar confian¡;:a als sectors industrials, inspirar con
fian¡;:a als sectors socials, motivar-los suficientment 
per tal que una vegada més, tots junts, emprengués
sim una nova vida, una nova vida economica que és 
la que jo els explicava ahir, una nova vida de futur 
que és la que jo els planificava ahir, amb encerts, o 
amb errors, i em c!"egui o.ue aixo costa, i em cregui 
que Hixo costa moHo El Govern Central, en set anys, 
encara no ho ha aconseguit. 1 r.osaltres, als tres anys 
i mig estam a punt, amb el suport de les sectorials, 
de comen¡;:ar aquesta redistribució. 

No em parli del Fons d'Ajuda Social Europeu, 
perque a voste li consta, primer, que els nostres pro
jectes han de passar per les seves mans, que no n'hi 
ha anat molt, és cert, els nostres són reacis a moure's, 
pero, a part d'aixco, que també som zona no preferent. 

Sr. Portaveu, no. no lamen ti mai veure'm enmig, 
jo no ho he passat malament, jo no vaig venir aquí 
a passar-ho bé, jo vaig venir a complir una funció i a 
servir una Institució. Si en aquest compliment he 
passat gust o he sofrit, no és el seu problema, és el 
meu; igual que vaig venir me n'hauria pogut tornar, 
ha estat una iHusió molt grossa servir aquesta Comu
nitat, continuara essent una iHusió molt grossa servir
la mentre el poble d'aquestes illes així ho vulgui, ni 
abans, ni després. Hem tengut els suports que han 
fet falta a cada moment, i si no n'hem tenguts a 
bastament, hem mirat d'arreglar-nos-les així com hem 
pogut. Pero no em digui que hem estat arrogants i 
que hem girat l'esquena al Parlamento Perque de cap 
de les maneres es pot dir que cap membre d'aquest 
Govern hagi fet de l'arrogancia la seva norma de con
ducta, ni que hagi girat mai l'esquena al Parlamento 
Una altra cosa és que a vostes els hauría fet malta 
d'iHusió tenir-nos en tot moment asseguts aquí discu
tint el sexe deIs angels, mentre ningú no tenia cura de 
governar, i no poden comprendre que per a nosaltres 

I 

I 
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és molt més important servir aBo per la qual cosa ens 
entregarem que no discutir aquí moltes de les propo
sicions que vostes, amb tanta freqüencia, consideren 
com a historiques. 

1 crec que si d'alguna cosa no em pot tatxar voste 
al llarg que quatrc: anys i mig, és d'haver-me vist 
enmig repartint xecs, poques, comptadíssimes són 
les vegades que ho he feto 1 crec que em bastarien 
els dits d'aquesta ma í encara me'n sobraría qualcun, 
per a comptar els pics que així ha estat. Perque, 
entre d'altres coses, consider que la política de sub
vencions en molts de moments és important, en mol
tes ocasions és necessaria, pero de cap de les maneres 
cap polític se n'ha d'aprofitar d'aquesta circumst~lllcia. 
He ajudat a qui he pogut, pero no n'he fet ostentació, 
i ho continuaré fent totes les vegades que faci falta. 

1 lament molt, per acabar, aquest pesimisme que, 
per altra banda no és nou, que vessa, que degota 
de tota la seva intervenció. És el pesimisme, supos, 
d'aquells que saben que no hi tenen res afer. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. President. 
Sr. Triay, té la paraula. 

EL SR. TRIAY LLOPIS: 
Moltes gracies, Sr. President. Sres i Srs. Diputats. 

Nosaltres hem vengut aquí, avui, a fer un acte de 
control del Govern, a fer un debat sobre la política 
del Govern, sobre l'actuació del Govern, com vam fer 
l'any passat, d'una manera excepcional, i ja enguany 
a través del Reglament del Parlament a proposta nos
tra. Bm sorpren que el President de la Comunitat 
consideri que no estam tractant del que hem de 
tractar. Em sorpren que el President es mostri des
concertat perque no se li segueix la línía, absoluta
ment de fuita cap endavant, que ahir va plantejar 
sense tocar d'aprop cap deIs problemes que afecten el 
seu Govern, a la seva administració, a la seva respon
sabilitat. 

La meva intervenció, efectivament, ha hagut d'as
senyalar molts aspectes negatius de la gestió del Go
vern, precisament per iHustrar per negatiu el que 
nosaltres creim que ha de ser la gestió d'un govern 
d'aquesta Comunitat, per transmetre que hi ha una 
desiHusió per l'Autonomia que no existia inicia1ment 
i que s'ha anat creant durant aquests quatre anys, 
per explicar que el Grup Socialista creu, i així ho ex
pressa al Parlament, que hi ha d'haver un altre esperit 
de cooperació i de coHaboració entre les administra
cions públiques, que és necessaria una administració 
molt més moderna j participativa, que és necessari 
que a final d'any els pressuposts estiguin consumits, 
siguin gastats que, si no, estam malgastarit l'esfon;: 
deIs ciutadans a través deIs seus imposts, que la seva 
gestió és pobra, que no compleixen les lleís, que a 
l'imperi de la llei sembla que no regeix per al Govern 
de la Comunitat. Tot aixo ho deim, precisament, per 
animar-lo, si bé és cert que a sis mesos del final, jo 
no sé qllan seran les eleccions, la LIei Electoral ha 
diu, voste la deu coneixer, pero a sis mesos o a vuít 
mesos que estiguin del final de la Legislatura, real
ment, és cert, no tenim grans esperances que 
aquest Govern canvíi" de línia. El veim absolutament 
:ígíd en les seves pasicions negatíves, i aixo ens dol, 
1 per aixo feim saber que res d'ac;o és irreversible i 

cal mantenir l'esperan~a oberta, perque, peribdica
ment, quatriennalment, l'electorat, el poble té una 
manera directa de torcer les polítiques erronies. 

1 per a<;o, perque creim en la cooperació entre les 
Institucions, perque creim que sempre és millor un 
bon acord que un mal desenU:s, creim que és molt 
greu que no s'hagl posat solució al problema de 
l'aigua, que no és l'aigua d'un Ajuntament, que és 
l'aigua del 42 % de la població d'aquestes illes, que 
és l'aigua de la ciutat de Palma, deIs ciutadans de 
Palma que, com li deia, si hagués estat d'una aItra 
manera, mil formes haguessin trobat per donar-li 
solució. 

Voste ha fet una carta al President González, sí, 
voste sap que fer cartes és molt faciJ, Sr. President, 
és massa faeil arreglar algun problema d'aquesta en
vergadura amb una carta, s'han de fer més coses, no 
s'ha de boicotejar diariament l'actuació, s'han d'apro
fitar les competencies propies, que no té res a veure 
amb l'ampliació de competencies que voste esmenta 
com a argument, que vos tes tenen amplíssimes com
petencies per tra{{ar, estudiar i plantejar les soIuclOns. 
Després, unes soluciones o unes altres les finan~aran 
uns o les financ;aran uns altres. 

Per a{{o, aquest esperit de cooperació és un espe
rit nou que no existeix en aquest Govern, aquest 
Govern no tan soIs viu d'esquena al Parlament, i ho 
mantenc, i basta veure que aquest Govern no se sent, 
en absolut vinculat ni pels acords que ha aprovat el 
seu mateix Grup ni pels acords que aprova la majoría 
del Parlament, i que passa un any i són absolutament 
incomplits. Ha viscut d'esquena als Consells Insulars, 
no ha cooperat, ha incomplit una petició tan senzilla 
com la coHaboració cultural tan fonamenÚil, que jo 
cree que tothom hi esta absolutament d'acord, que és 
necessaria. Pero, a la vegada li vull donar solucions 
constructives. El problema de l'aigua de Palma, jo el 
que vull és que la Comunitat Autonoma, el Govern 
s'involucrí en la salució, els Diputats Socialistes per 
la Comunitat Autonoma de Balears, per la província 
de Balears, ja han plantejat per a 1'any que ve una 
dotació economica perque no hi hagi excusa, hi haura 
50 milions, una esmena que sera aprovada i ha estat 
presentada aquests clarrers dies. Ho haurien de saber, 
ha haurien de saber, vos tes són un partit, un partit 
organitzat, un partit que és al Congrés de Diputats, 
el seu germa és Dioutat, voste hauría de saber que els 
socialistes tenim plantejats 50 milions i que seran 
aprovats per a l'aigua de Palma. Suposa un nou espe
rit constructiu en el qual, d'acord amb la Moció que 
va aprovar l'Ajuntament per majoría unanime, Alianc;a 
Popular, Unió Mallorquina, Grup Socialista, per una
nimitat, l'Ajuntament de Palma demana a la Comu
nitat que, per favor, que fes un conveni, que prengués 
mesures, que plantegi els estudis. Ac;o és una repeti
tiva actuació per impedir, per no facilitar, perque hi 
passen gust, passen gust veient que els problemes de 
Palma s'acumulen i que l'Ajuntament no els pot resol
dre, perque no té mecanismes jurídics ni de cap tipus 
per poder-Jos resoldre, perque és en altres manso 

La palítica de contractació, m'alegra molt, Sr. Pre
sident, de veritat, que voste hagi recorregut a l'infor
me de Comissions Obreres, m'alegra molt, perql' ·>' , 
efectivament voste el reconeix com un sindicat en 
absolut sectari, com el Govern, nosaltres tampoc no 
som un partit polític Bigat a aquest sindicat, per tant, 
també podem prendre aquest cas concret com una 
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opinió del que és per damunt de la lluila partidista, 
pero voste ens ha fet una selecció de textos, realment, 
un poc interessada, perque <da simple relación de 
nombres y apellidos de las personas objeto de estas 
contrataciones y sus relaciones de parentesco, afinidad 
política o amistad es sangrante. La contratación sin 
pruebas o sin publicidad, sin ningún tipo de control 
por parte de los representantes sindicales ha sido la 
tónica y el método seguido por la Comunidad Autó
noma para proporcionar empleo a familiares, amigos 
o fieles seguidores políticos. No obstante, se producen 
graves defectos en las bases de las convocatorias, en 
la publicidad y sigue sin haber participación sindical 
en las pruebas. Como consecuencia de la situación 
anteriormente denunciada, y dejando aparte las con
trataciones temporales efectuadas con pruebas, existt;! 
una bolsa no cuantificada de situaciones anómalas y 
probablemente ilegales». Canta totsol. 

Lleis que no compleixen. En primer lloc, Sr. Pre
sident, ahir va fer aquí unes afirmacions que, pel seu 
manique'isme, crec que mere ix en ser desmuntades to
talment. Vam entendre que, com que el turisme va 
bé, se l'apunten vostes; com que la indústria va ma
lament, se li apunta al Govern de l'Estat. Senyors, 
ac;o és un maniquelsme tan absolut, quan el turisme 
va bé, Sr. President. va bé aquí, va bé a les Comuni
tats Autonomes de Govern Socialista, va bé a la Co
munitat Autonoma de Govern de Convergencia i Unió, 
i va bé a tot el jitoral mediterrani, aquí hi afegim 
poc, aquí podem millorar l'oferta de cara al futur, 
podem fer millores, podem ordenar, pero, substancial
ment, no és a les nostres mans el bon resultat econo
mie d'un any turístico Sí que és a les nostres mans 
fer complir les lleis del Parlament, especialment quan 
aquestes lleis les han proposades vostes, perque quan 
la Llei és una d'aquestes d'espais naturals, ja sabem 
que el Govern es la el ronser mesos i mesos i fins 
que no arriba un debat anual, no presenta qualque 
document per dona,-li satisfacció, pero la Llei d'Apar
taments Turístics, Sr. President, 6.932 places expedien
tades i tancades sobre les 120.000 que vostes van 
valorar que hi havia d'iHegals, cada dia es creen nov~s 
places iHegals clavant la passivitat de l'Administració 
Autonomica. Jo amb a'90 no vull dir que la gestió 
turística sigui absoJutament negativa, jo el que vull 
dir és el que dic, que el Govern de la Comunitat 
Autonom3, dins aquest balanc; pobre, de gestió, hi té 
el saldo negatiu de no complir les seves propies lleis, 
i ac;o, a~o parla totsol. 

Que ha girat l'e<;quena al Parlament és evident, és 
evident que ha girat l'esquena al Parlament, no per
que no venguin jo no els he acusat, en absolut, no 
no venir, el veim aquí amb molta freqüencia, potser 
podríem dir que participa poc en el debat ° que mai 
no ha considerat que els ternes que tractam tenen 
prou envergadura,o que mai no ha considerat oportú 
plantejar «motu propio» temes per tal que el Parla
ment es defineix sabre ells. Pero tampoc no és a<;o 
el que he dit. El que die és que voste ha girat 
l'esquena als acords del Parlament, als acords del 
Parlament, que no són tan soIs els 20 de fa un any, 
n'hi ha haguts més. n'hi ha moltes més de resolu
cions, mocions, proposicions no de llei aprovades que 
vostes, les hagin votades a favor o no les hagin vota
des a favor, pero que han tengut majoria i han estat 
aprovades pel Parlament, els han fet cas omís. 1 a<;o, 
crec que és un element molt negatiu de la seva gestió. 

Me n'alegro que darrerament, si és així, perque 
jo no li faig un seguiment, Sr. President, 1i puc asse
gurar, me n'alegro que darrerament no vagi ja donant 
els xecs en ma, perque, francamcnt, és una practica 
molt lletja. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Té la paraula el Molt Honorable President de la 

Comunitat. 

EL SR. CAÑELLAS FONS: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Per segona 

vegada, intentaré explicar-li al Sr. Triay, perque pareix 
que o no vol o no pot entendre-ho, a que em referia 
quan Ji explicava que aquest no era l'objecte del 
debat, i no és culpa meva, és culpa deIs que varen, 
si és que és culpa, que jo no ho consider, deIs que 
varen redactar el Reglament. Vostes volien, efectiva· 
ment, que en aquest PIe hi hagués una vegada a l'any 
en que tenguessin l'oportunitat de repassar-li la lli9ó 
al Govern, volgués o no volgués. 1 l'any passat que el 
Reglament no ho recoIlia, varen fer una Proposició de 
Llei per parlar de l'acció del Govern, i aquí es va 
parlar de l'acció del Govern. Pero vostes, sistematica· 
ment, sempre reclamen la possibilitat de dur en aquest 
PIe, grans debats, debats de directrius, és a dir allo 
que realment és important dins un Parlament, que 
debatim directrius, que debatim accions de política 
general, no acció permanent i diaria, és a dir, de qual
que manera que, per una vegada, almanco una vegada 
a l'any actuassim dins aquest Parlament, autentica
ment des del punt de vista polític, establint bases, 
directrius, orientacions, no acció concreta; és a dir, 
fugir un poc d'aqueixa tendencia, d'aqueixa freqüen
cia que tenim tots, i no ens llevam ningú, nosaltres 
també, tal vegada, d'acabar, amb perdó, i utilitzant 
una frase popular, com les bllgaderes, dient-nos tot el 
que hem fet malament els uns i els altres o el que 
creim que hi hem fet, pero sempre, només a nivell 
d'anecdota. Aixo és tant com voler fugir d'aquel! 
espectac1e de l'ase i el porc dient-se un a l'altre 
orellut. Per una vegáda, en el Parlament, hi hagllés 
actuació política, línies, voluntat, que és el que aques
tes illes vol en, i aixo és el que es va posar a I'article 
167, que diu que «A l'inici del període de sessions de 
setembre a desembre, el PIe celebrara obligatoriament 
un debat sobre l'orientació política general del Govern». 
Pero aixo no és una cosa d'aquí, tampoc, repassin els 
debats similars a aguest de totes les Comunitats AutO
nomes. El «sancta sanctorum» de les Autonomies, que 
tant el treim aquí tots quan volem posar un exemple 
d'aquests que no tenen manera de tornar arrera, Cata
lunya, el gran debat s'ha centrat, el debat anual obli
gatori sobre temes com el finan<;ament. sobre temes 
com la política industrial, la qual cosa no vol dir que, 
com en el cas de vJste, l'oposició sempre procuri sor
tir-ne per aquí on no li correspon. Se'n recorda que 
l'any passat jo li yaig comen<;ar, per posar un altre 
exemple, perque no em diguin que també me'n vaig 
a qualcú que no és deIs seus, li vaig comen<;ar la 
meva intervenció contant-li un trosset d'un discurs 
d'un President, que va resultar que era el de Madrid. 
La Comunitat Autonoma de Madrid, enguany, va traC
tar tres punts basies, per que? perque eren tres direc
trius basiques per a ells: l'atur, l'acció social i les 

I 

I 
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possibilitats de millora a nivell general de l'ordenació 
de Madrid, tres directrius basiques, no tres accions 
de Govern.I és cert i segur que també l'oposició va 
fer el mateix pap~t' que avui intenta fer-me voste, 
repassar-me Conselleria per Conselleria, acció per acció, 
alla era Conselleria per Conselleria, aquí és acció per 
acció, el que no havien fet o havien fet malament. 
Només q'.J.e alla tengueren els de l'oposició un detall, 
que jo consider positiu, voste ha acabat amb tot el 
negatiu, ell comene;aren amb les coses optimistes. El 
Portaveu de l'Oposició va voler comene;ar dient-li al 
President, escolti, després de sentir-lo, la veritat és 
que jo, que pensava anar-me'n a viure a CaliJiornia, he 
decidit quedar a Madrid, p erque segons les seves pa
raules, vivim a l'estat del benestar, la qual cosa no és 
manco favor que voste ens fa. Aixo és un crit a una 
voluntat de voler superar les dificultats en conjunto El 
que voste ha volgut fer ha estat confessar-nos, jutjar
nos i posar-nos la penitencia. 

Moltes grades. 

2 L SR. PRESIDENT: 
Moltes grades, Sr. President. 
Sí, per que em o.emana la paraula? 

EL SR. TRIA Y LLOPIS: 
Per fer la darrera intervenció, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
No, d'acord amb el Reglament, tendra intervenció 

dema. 

EL SR. TRIAY LLOPIS: 
No, Sr. President. Artide 70. Hi ha d'haver equi

libri d'intervencions. El President va iniciar el debat 
ahir, nosaltres el tancam avui. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vostes disposen de les normes aprovades, i diuen 

que intervendra el Grup, darrera del Grup interven
dra el Govern, President o Consellers, el Grup i a 
continuació el Govern tancara. 

EL SR. TRIAY LLOPIS: 
Bé, crec que no és reglamentari, d'acord amb 

l'artide 70 del Reglament. Ja que el President del 
Govern s'ha dedicat a fer una interpretació tan regla
mentaria, vulI que consti en acta. 

EL SR. PRESIDENT: 
Que consti en acta. 
Té la paraula, el Portaveu del Grup Regionalista 

de les Illes, Sr. J eroni Albertí i PicornelI. 

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

avan¡;ar al Parlamer.t que no entraré a vaticinar el dia 
que hi haura les proximes eleccions i qui les guanyara. 
Aixo ho deixarem per més endavant. 

El Sr. President de la Comunitat Autónoma, fent 
ús del seu dre t, no hi ha dubte, i del Reglament, va 
centrar ahír el seu parlament sobre l'economia, sobre 
la situació economica en que es troben les nostres 
ilIes i el futur de mesures perque aquesta economía 
millori . Va eludir entrar a temes referits a cultura, 
esports, agricultura, atur, compliment de les resolu
cions aprovades l'any passat, tercera edat, marginació, 

droga, sanitat, i un llarg etcetera d'altres qüestions. 
1 avui ens ha explicat el perque. 

Dones bé, jo vull respectar les regles del joc, 1 
intentaré analitzar, que no contradir, les afirmacions 
fetes pel Sr. President. 

Una primera observació, jo el vull felicitar al 
Sr. President, perque entenc que I'exposició feta ahír 
correspon totalment al seu programa, al taranna del 
seu partit, a la sev3. concepció del fet autonomic i a 
la seva idea de que representa la filosofia liberal que 
inspira la política i el seu programa de Govern. Si 
em permeteu un comentari un tant despreocupat, jo 
diría al Sr. President. que ha canviat el seu programa 
de Govern, fins a l'any passat era liberal-conservador, 
i ara ha esdevengut liberal de tata la vida. Que 
ningú no se m'enfadi, «pero parece que Segurado sube 
y Fraga baja". També m'explic ara que els que cerquen 
llocs a les llistes prefereixen el partit liberal i no 
anar a Aliam;a Popular. Pero, tornat al parlament del 
Sr. President, val la pena destacar tot allo que, al meu 
parer, marca quina és la situació dins la nostra Comu
nitat. 

El Sr. President ens va dir ahír, comentant e l 
r esultat d'una enquesta, que encara que la majoria 
considera que la situació economica de les Balears és 
millor que la de la resta d 'Espanya, només un 7 % de 
la població pensa que l'economia familiar propia ha 
millorat, només un 7 %. Enfront d'un 49 % que pensa 
que es treba igual, i enfront, ens dei a el Sr. President, 
d'un preocupant i elevat 43 % que diu que ha empit
joraL La cosa economica, ido, davant aquestes dades 
esdevé en cosa socio-econo mica, perqll'~ no ens basta 
ser eIs primers en renda per capita, si els ciutadans 
del carrers no se 'n temen. 

L'acció de govern, ido, hauria d'entrar a veure 
quines mesures s'haurien de prende perque el primer 
aspecte repercutís en el segon, i perque la major gene
ració de renda repercutís en una millora de l'econo
mia familiar, i segur que a l'estacionalitat de l'ocu
pació díns el món turístic hi trobaríem una causa 
important d'aquest desequilibrio 

Va dir el Sr. President ahír que les diferents 
opcíons que s'ofereixen a 1 'electorat autonomic repre
senten poIítiques i filosofies divergents que repercu
tiran clarament sobre el benestar, l'economia, les 
perspectíves futures deIs cíutadans. Com veim, hi ha 
tasca afer, perque l'augment de renda que genera 
el turisme, quan va bé, sigui sentit, fonamentalment, 
pels ciutadans més debils económicament. 

Seguint el fil del seu parlament, ens trobam amb 
les principals direc~rius de la política economka, jo 
voldría postiHar les opínions de com nosaltres pensam 
que s'hauria de dur a terme i quin seria el sistema 
i la diferencia que hí ha amb el seu programa exposat 
aquí. Em dei a al punt primer, no a increments de la 
pressió fiscal, bé, dit així tot5 hi estam d'acord. Jo 
accept que el Govern pensi així, i no ho discutesc, 
pero volem dir que no sempre és encertat segons el 
nostre criterio El fet important i determinant és tenir 
cIar per que s'ha de fer un esfon; fiscal, si aquest 
esfore; fiscal és favorable, dins la relació amb el pro
ducte interior brut, i si és positiu per accions encami
nades a objectius de milIores cIares i amb total trans
parencia. Bé, l'actual Govern prefereix el deute públic, 
no hi ha res a dir, peró la canceHació d'aquest deute 
públic, també sul"t de les butxaques deIs ciutadans, i 
hauran d'augmentar els ingressos o reduir les invcr-
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sions , llevat que es pensi que el sistema definitiu de 
finan<;ament ele les Comunitats Autonomes, ele que tant 
parlam, donara al futur, diners per fer front a tot, per
que si no, anam per un camí difícil de sostenir. Pero 
és que, endemés, el mateix President, més envant ens 
deia que és impossible de concebre una política fiscal 
que no tengui efectes, de vegaeles, beneficiosos, d'al
tres negatius, sobre el conjul1t de l'economia. Cercant 
els efedes beneficiosos, cloncs, no té per que ser ne
ga tiva una política fiscal suportable, incentivadora i 
r edis tribuidora. 

Hi ha un altre punt que marca diferencia substan
cial elel programa del partit del Govem i la nostra ma
nera d'entendre I'Autonomia . I és el que diu legislar l'in- .. 
dispensable perque una societat oberta, com la nostra, 
funcioni. Més tard, dins l'explicació d'aquest enunciat, 
el Sr. President va dir que la necessitat de justificar 
les ínstitucions nascudes d'e frese, per una banda, i la 
creen<;a en les exceHencies d'un progressiu ¡nten/en
cionisme públic, per una altra, podien haver donat lloc 
a una incontinencia tan aosurda com perillosa. I és 
clar que és així, la incontinencia és perillosa a tots els 
ordres. Pero també és perillós establir una dicotomia 
entre legislar i intervencionisme públic, perque no té 
per que ser el mateix. I per crear el nostre criteri, una 
altra raó perque el Parlament Autonomic legisli tant 
com sigui necessario I és la que converteix la simple 
descentralització en autonomia vertadera, la capacitat 
legislativa, amb les compentencies transferides, és la 
més important ele l'Estatut, perque, en aquest cas, el 
concepte filosofic liberal que explicava el Sr. Presi
dent, aquí ni es compleix, si no es fa ús de la capacitat 
legislativa autonoma, no és que no hi hagi lleis, és que 
les competencies rebudes es regeixen per Beis de l'Es
tat Espanyol, i em permet recordar li que estan fetes 
des ele fa quatre anys amb l'oposició del grup poIític . 
al Congrés deIs Diputats, que és el mateix que aquí 
té el Govern. Les lleis que aquí s'aproven substituei
xen aquelles, i s'han d'adaptar les competencies fent 
ÚS de l'autonomia que ens dóna l'Estatut, en la reali
tat d'avui i aquí, perque siguin aplicades als beneficis 
del nostre poble. I aquí és, entre d'altres, el fet dife
r encial de la descentralització i l'Autonomía. Si no le
gislam, al nostre criteri, no feim més que una simple 
decentralització, i confirmam el que jo deia l'any pas
sat en aquestra tribuna, pentura en un to més agressiu 
que el d'enguany, que les Conselleries es limitarien a 
fer el que feien les delegacions «Provinciales del Minis
terio»_ 

L'Autonomia, senyores i senyors, confereix poder, 
un poder que en procés centrífug es trasllada del een 
tre a la periferia regional. Doncs bé, deja el Sr. Presi
dent ah ir, si aquest poder més aprop de la cjutadania, 
que és el poder autonomic es manifestava en termes 
d'interveilcionisme polític, la situació podría fer-se 
irrespirable. I jo hi estic totalment d'acord amb el que 
deia el Sr. President. Pero si aquest poder es manifes
tava desburocratitzant, l'administració, fent les coses 
més facils a l'administrat, agilitant el procés, establint 
prioritats en les inversions, d'acord amb les necessi
tats, donant major transparencia a la gestió j a 
l'Administració, coordinant les institucions, agilitant 
pagaments, acostant l'administració a l'adminjstrat, 
entraria aire pIe als nostres pulmons. Tot depfm, 
dones, d'aetuacions i programes, pero no, de cap ma
nera. d'exercir la facultat de legislar. 

Pero anó que volem deixar cIar és que legislar no 

té per que significar intervencionisme reglamentador 
i dins un parlamenl democratic, mai no es legisla; 
costa de la llibertat sinó a costa i en favor, vull dir 
de la gar antia de la llibertat. Al nostre criteri, el Go~ 
vem ha de ser protagonista de la iniciativa legi slativa, 
perque és logic que respongui al programa de govern, 
i aquesta iniciativa sera distinta, en funció de la filo
sofia política del grup governant, no és bo abdicar 
d'aquestu iniciativa a favor del Parlament, perque, 
aleshores, respon m és a la composició de forces e['a
quest, que no sempre, i aquest és el cas del Parlament 
Balear, comparteixen íntegramen t cls plantejaments 
socials , economics, culturals, elc., que conformen el 
programa de govenl Es podra dir, i és veritat, que al 
final la majoria és la que decidira, norma, regla prin
cipal de tota la democracia, pero el Govem té l'obli
gació d'aconseguir ilquesta majoria, des del di¡lleg, mai 
des de la confrontació, disposat a cedir, fins a acon
seguir el punt d'equilibri i presentant els projectes 
legislatius del Parlament per treure'ls endavant i no 
per perdre'ls. No é.5 bona imatge, respectant aUo que 
fan els altres, pero oposant el nostre criteri, que sern
bli que el Govern va a remole del Parlament, perque 
ha de ser locomotora i no vagó de tren, que ens ha 
de dur a millorar la situació social i economica ele la 
nostra jove Comunitat Autonoma, perque aquest ha 
de ser un objectiu prioritari de l'acció de govem, i ha 
d'aconseguir que tots que tots els Grups Políties ho 
facem també nostre. , 

Tomant al discurs del Sr. President, tot i valorant 
l'esfo~ que s'ha fet en dotació d'infraestructures, el 
volem reconeixer, ens agradaria més sentir quina ha 
estat la millora en la prestació d'assistencia sanitaria 
en el medi rural, que no s'han poblat les tres illes de 
centres d'assistencia sanitaria. La infraestructura és 
un component necessari, pero no suficient per aconse
guir la millor.a en la prestació de serveis, i el fi últim 
és acol1seguir result2.ts. Si se'ns hagués dit aquí que la 
problematica que hi ha al món rural, amb cls serveis 
d'urgencia a quasi lots els pobles s'ha solucionat, en
cara qu e hagi estat arreglant-ho amb l'INSALUD, ens 
hauria donat més alegria que no dir-nos que s'han po
blat les tres illes de centres d'assistencia sanitaria que, 
com deia, és un component important, pero que no 
ens diu sí o no ha millorat l'assistencia medica rural. 

La sanitat col'lectiva, tots sabem que és una com
petencia exclusiva de la Comunitat Autonoma que 
obliga a la protecdó i a la promoció ele la salut, 
mitjan<;ant programes sanitaris, com és ara higiene 
matemal, higiene infantil, higiene escolar, higiene in
dustrial, higiene laboral, drogadicció, a1coholisme, edu
cació sanitaria, etc., així com també l'estudi. la vigi
lancia i l'analisi epidemiologica, del s processos que 
incideixen positivament o negativament a la salut de 
la Comunitat. Ens h8.gués agradat més que ens hagues
sin explicat si aixo anava bé, i vull dir que volem re
coneixer que ha fet un esfor<; el Govern en poblar les 
3 illes de centres d'assistencia sanitaria, pero voldríem 
saber més els resultats d'aquesta xarxa de centres d'as
sistencia sanitaria, que no deixar-los només en aixo i 
saber si han complit la funció per la qual supós estaven 
fets, que era millorar l'assistencia sanitaria ' local. 

I el mateix podríem dir, en relació amb la inter
venció del Sr. President, d'ordenar seriosament el tu
risme. Jo, si em permeten, m'aturaré un poc més en 
el tema turístic, perque tots tenim dret a parlar 
d'ano que més entenem, i jo cree que en aixo, almenys, 
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me n'hi entenc un poco A nosaltres ens hagués agradat, 
j a mi per onaJment, haver entit que, gracies a la Llei 
de LegaJi1zació d'Apartaments Turistics i del famós de-
ret d 1 30 metres, s'ba erradicai la clande . itat, 

s'ha augmentat la qualitat de l'oferta hotelera. Sospi
taro, no ho asseguram, que els efectes bagiu estat els 
con trari S. Per que? Perque quan es pren la decisió de 
fer un decret, o quan es pren la decisió de dur al Par
lament una Llei. s'ha de ten.ir en compte el context 
economic en que ens movem, i, a vegades, dues mesu
res, que padien 'er complementaries, són contrapro
du nls, j si 11 s'han p guL aconseguir sola1'S de 30 
metres perquc no eren rendibles, s'ha hagut d'acudir 
a l' stabliment exLrahotelcr no legalitzat. 1 per aixo 
enS agradaria saber si o no, i aixo és un deIs objecl"ius 
del Govern, avui 1,i ha rnés O menys apartaments cIan
destins que no lti havja quan varen fer la propia Llei. 
Jo deman, j em ciernan a mi mateix, perque també b1 
vaig participar, si tol s estam d'acord, i hj estavem tols 
en aqlles l Parla ment, n la Ilec ssitat d len ir. d'una ve
gada per totes, un pla d'ordenació turística, que se
g ns el Conseller de Turi me es trobava, qllasi fa un 
any, quasi acabat, pet" que encara no s'ba presentat? 
Si el volem tots i si el necessitam i si podria anuHar 
1'efecte contraproduent d'aquestes mesures parcials, 
si comew;:am a veure alIa on es poden construir edi
ficis hotelers i alIa on no es poden construir, i on a 
cadascuna de les zones turístiques es pot mantenir 
una qualitat o no, cstarícm realment fcnt una ordena
ció turística, fins i tot més voluntari que no altra cosa, 
on la gent sabJ":ia on pot fer establiments de qualitat 
i on ha e1'apeUar a altres coses si vol continuar gua
nyant doblers que, en definitiva, és el que guanyen els 
empresaris. l'estat de situació deIs Centres d'In teres 
Turístic, que també estam tots d'acord que no respo
nen al plantejaroent actual de l'oferta, tampoc no 
s'han presentat, i sabem tots i ho varero dir l'a]tre dia, 
jo deia ¡'any pa ' al. naque ta mateixa tribuna, que 
aixo de dir que e l ttirisme és una funció de l'Estat, na 
vol eH1' que sigui intocable, és tan importt'lnt que ens 
preocupa a 1:ot , perque gracies a ell anam endavani. 
Fibs i tot, a mi em sap greu entrar en la Llei que ha 
dut lanta polemica entre el Sr. President i el Sr. Por
taveu Socialista, pero només que es complís, mira que 
deman poc, la Disposició Addicional de la Llei de Le
galització d'Apartaments Extrahotelers, que diu que 
hi haura una unitat administrativa via Conselleria de 
Turisme, que seria una fac ilital per als senyors que 
VOlp 1 legali't7.ar,.i deman al Go em, amb tola cor
diaJita t, que es preocupi de' si aixó és compleix, per
que .Ies notícies que nosaltres ten im és que els dluen 
si ho fas tu, raras n~és via, s i ho feim nosaltres, esta
ras m II ele temps a teo ir-h o. 1 aiXl> és el que de en
canta de l'Autonomia, i aixo són petits detalls que hem 
de cuidar si volem que l'Autonomia arreH al nostre 
poble. 

Jo no m'atrevesc a contestar l'Escola de Turisme, 
perque "eria massa, pero jo voldria que l'Escola de 
Turisme no fos només un capritx, i per aixo supos que 
hi ha un pla de viabilitat fet. hi ha un estudi de costs, 
hi ha uns objectius, assenyalats, per que? Perque un 
Govern liberal, per0 conservador, emprengui un pro
jecte qu~ sera competencia d'una escola privada que 
ja hi ha, deuen se:- molt importants els motius que 
impulsen afer l'Escola Internacional de Turisme. 1 ja 
die, em perdonareu si m'he estes massa en la proble-

matica turística, perú és lícit que un parli més d'allo 
que més enten. 

I vull fer, amb to cordial, perque no és, un punt. 
una breu referencia a un punt del discurs del Presi
dent d'ahir. El Sr. President deia, és qüestió sentimen
tal, Sr. President, no és més, hi ha moltes illes al Me
diterrani, el sol brilla per un igual a totes, i de parat
ges tan bells com els nostres, n'hi ha per tot arreu. 
No sigui tan modest, Sr. President, en funció d'adular 
els homes del sector hoteler. Els habitants d'aquestes 
ilIes tenen un merit o.ue ningú no els nega, pero a par
tir del moment que Déu va fer les nostres illes, les 
roés belles del Mediterrani, per no dir del món. Aques
tes són les nostres, no n'bi ha d'aItres. Tan belles que 
a pesar deIs esfor«os i de les barbaritats urbanístiques 
continuen essent més belles que cap. I és la nost1'a res
ponsabilitat que mantenguin el seu encant i el seu 
atractiu. 

I un aItre punt també, i no en ~lI1im de poE~mica, 
pero sí, quasi diria que en defensa propia. El Sr. Pre
sident ens va dir ahír, en aquest sentít, una vegada 
més hem d'oposar a la demagogia deIs discurs ~ver
bal la realitat dels fets, i els fets ens indiquen que 
ha estat l'administració autonomica la que ha emprés 
el més important de tots els plans ecologics possibles 
i pensables: sanejar les costes, retornar les aigües li
torals a les primitives condicions i reciclar aquest bé 
escas que és l'aigua. Haura d'acceptar, el Sr. Presi
dent, que certa demagogia de discurs verbal hi havia 
a la seva exposició. Perque el pla de que voste parla 
es va originar des de la confecció per l'Administració 
Pre-autonomÍca de l'estudi més seriós que s'ha fet so
bre la qüestió: el PASSIB, i que abans que bi hagués 
el Govern Autonomic actual, ja s'havia sanejat la plat
ja de Palma, entre d.'altres iniciatives municipals, i el 
Pla de Reguiu del Pla de Sant Jordi ja era una gran 
experiencia de reciclar aquest bé escas que és l'aigua. 
Fíns i tot, em permet dir que des d'aquella Adminis
tracíó Pre-autonomica es va aconseguir la primera, i pa
re ix que l'única mesura efectiva, sospirada feia molts 
d'anys, correctora d'un component del cost d'insulari
tat que temt va reivindicar abir el Sr. President, com 
és la Llei de J'Estat que concedeix el 25% de descomp
te als residents de les IHes sobre les tarifes de trans
ports de viatgers de qualsevol punt de la península i 
Canaries. 

IFEBAL va ser concebuda i creada durant l'etapa 
pl'e-autonomica, en e doblers i vigilant que no hi ha
gués deficits, ja va iniciar aIesbores les fires nautiques 
que avui han tengut, que tenen tanta acceptació, i 
,'Oficina de Promoció Industrial va ser creada, va co
menc;ar a treballar en aquella etapa, i tot aixo, Sres. i 
Sres. Diputats i moltes aItres coses amb 164 mílions 
de pressupost. Sr. President, em permeti que li digui 
que el Bon Jesús no va llevar cap merit al precursor, 
Joan Baptista. Es veu que eren' del mateix partit. 

Abír, el Sr. President, va fer una exposició un tant 
demagogica en el sentit més amable de la paraula, 
quan es va referir él la política urbanística. Jo sé que 
la política urbanística és motiu de greus discrepancies 
entre el Grup del Govem i nosaltres, pero parlar de 
decretar expropiacions « de facto», de trasHadar aIs 
administrats la carrega de restablir l'ordre peri'¡'lé' : ~ 
conculcat, si havia estat així, i acabaré parlant, va dir, 
deIs que no tenen gaire escrúpuls amb eIs drets de 
propietat i amb I'imperi de la llei. Nosaltres, Unió Ma
llorquina, i jo personalment, tenc un respecte escru-
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polós al dret a la propietat i a l'imperi de la llei, pero 
acceptam que el dret de la propietat també esta sot
mes a l'imperi de la llei, i record, que no és d'ara, que 
per la Llei del Sol del 1956, l'<<ius edificand¡", repe
tese, l'any 56, o dret d'edificació, pertany a tota la so
cietat i que les expectatives urbanístiques no existei
xen sinó mitjanc;:ant el pagament municipal i el que 
ordeI!a la Llei del SOl. Seria bo, al nostre criteri, i ho 
faríem així, que amb actuacions que resulten conflic
tives i que podrien ser mostra de l'acostament de 
l'Administració a l'administrat, com el cas recent de 
la carretera de Deia a Sóller, [ 'eT Pla pendent, des de 
fa molts temps, famós, de la Serra de Tramuntana, 
almenys fossin escoltats els batles deIs municipis 
afectats. 

Jo diria una aItra cosa que tamhe, essent petita, 
causa una greu i dolenta impressió, i no sé com, pero 
hauríem de mirar que dins els paisatges protegits, la 
companyia que dóna subministrament electric ten
gués cura de no posar tampoc les grans torres me
taBiques, de fer uns talla-focs artificials, que fan lletja 
i que, entre d'altres coses, fan difícil d'acceptar que 
no hi hagi d'altres solucions. 

Sí acceptam, i Ji donam la raó, Sr. President, que 
la qüestió de política urbanística és i sera conflictiva, 
pero més que per altra cosa, pels interessos que es 
mouen dins aquest campo 

Per acabar, el comentari, i no una crítica, unes 
petites reflexions sobre el Pla de Reconversió Indus
trial i el Pla de Dcsenvolupament Regional. Com que 
estan, en aquest mament, en tramit parlamentari, no 
vuIl entrar aquí, afer valoracions, les farem aIla, pero 
sí volem avanyar que en especial, el Pla de Reconver
sió Industrial, s'ha presentat tard, perque a aquestes 
altures de legislatura, no només no hi ha temps per 
iniciar-rÍe el desplegament, sinó que, al nostre parer, 
tampoc no n'hi ha per a realitzar els estudis, ni per 
donar suport legal als organigrames de gestió neces
saris. Pero tenim l'esperanc;:a que servira per reconver
tir i afianc;:ar l'acti\'itat industrial. 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats, he intentat, no 
sé si ha he aconseguit, comentar el Parlament del 
Sr. President de la Comunitat, sobre l'estat d'aquesta 
mateixa Comunitat. 1 ho he fet des del nostre punt de 
vista, que, evidentment, no és el seu, crec que ha que
dat cIar que sense cap anim de confrontació i compre
nem que el Govern dugui endavant el seu programa, 
el moment tan avanCfat de la Legislatura ens fa com
prendre que deixin per a la campanya electoral el ba
lany de la seva ge3tió. No vull acabar, pero, aquesta 
intervenció, sense manifestar que amb aquesta prime
ra singladura, malgrat tot, s'ha fet camí, encara que 
hagin comes errors, s'ha anat avanc;ant, per ventura 
manco del que esperavem alguns, pero anam endavant. 
Aquest ha de ser l'esperit d'aquesta Cambra Legislati
va. A vegades, anam per camins desconeguts, la pru
dencia ha d'anar unida a la voluntat ferma i indecli
nable d'anar fent una Comunitaf més prospera, més 
justa, més solidaria. tot i respectant la diversitat, la 
personalitat, l'autonomia de cadascuna de les illes que 
la conformen. 

Moltes gracies, Sres. i Srs. Diputats. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
El Sr. Gabriel Cañellas i Fans té la parauIa. 

EL SR. CAÑELLAS FONS: 
Sr. President, Sres. i Sres. Diputats. Pens que el 

Sr. Albertí, en representació del seu Grup, sí ha entes 
el que és un deba t com el que avui ens clu aquÍ. Des 
de la diferencia, i, en molts de temes, eles ele la dis
crepancia, han pogut expressar opinions, en uns casos 
convergents, i en uns aItres, divergents, pero a nivel! 
ele! que havia ele ser aquest debat, a nivell d'orientació 
política, a nivell de voluntat de construir, a nivel! de 
donar pautes per continuar cadascú dins la seva tasca. 

Agralm, inclubtablement que, almanco part de la 
nostra intervenció d'ahir mereixés la felicitació d'a
quest Grup, jo sé que, sense cap dubte no hi haura ma
joria en els grups que opinin aixo, em sembla que hi 
haura un empat, pero sí almanco és reconfortant veu
re que no tothom s'aferra al rosari deIs errors. 

Li ha preocupat al Sr. Albertí, ha preocupat al 
Grup_ Regionalista que facem influencia, que facem es
ment, cada vega da en el tema de l'increment de la 
pressió fiscal. Ho feim per ideologia, pero ho feim 
també per absoluta preocupació, i ho vare m dir a la in
tervenció el'ahir, és que ens té essencialment preocupats, 
que en qualque moment es puguin dir coses tan pere
grines com que la credibilitat autonomica vengui en 
funció de la fiscalitat autonomica, i que aixo ho di
guin persones que ocupen, ocupaven llavors carrecs 
ministerials i que supos que per frases com aquesta 
encara han vist incrementada la seva representativitat 
política. S'imaginen si els dirigents pensen d'aquesta 
manera, si a qualque moment, en aquesta Comunitat, 
arribaven a governar similars ideologies, que és el que 
passaria? Si a la infla ció creixent per damunt de la 
mitjana normal d'aquesta Comunitat, hi afegíssim en
cara una imposició automica ficada per aquest Govern 
que fos de tom, aixo és, tal vegada, per aixo mateix 
insistim una vega da més i una vegada i una altra, 
i tal vega da per aixo és pe! que cercam amb més 
insistencia altres mitjans de final1l;:ament que no pas
sin, en absolut, per la imposició. Perque és molt mal 
de fer posar un impast, pero un pic imposat, canviar 
un tipus, Déu ens n'alliber! Aixo és boníssim de fer, 
i no és una asseveració que facem nosaltres ara, pen
sim simplement quan altre era el Govern Central, i es 
va imposar l'impost de patrimoni, la manifestació ge
neralitzada del poble d'aquestes illues i de la resta 
d'Espanya, era, un 2 % no mata ningú, pero és que el 
2% es pot convertir en qualsevol cosa, i hi hagut ja 
vele'itats, no damunt d'aquest impost, pero sí damunt 
d'aItres, comenc;ar a incrernE'ntar 3%, i no ho die no
més pels d'un sol signe, n'hi ha hagut de totes classes, 
castes i colors. 1 el que ens preocupa és que, precisa
ment, aquest sigui el sistema que haguem de trobar 
sempre de financ;:ar les nostres accions. Hem cregut 
més que hi havia fórmules d'acuelir a treure doblers 
que eren, tal vegada seguint f'exemple que voste ens 
va elonar des d'aquesta tribuna l'any passat, dialoguin, 
tal vega da, perque des de les aItres administracions 
que han de cooperar amb nosaItres, també hagin arri
bat a la conclusió que és millor cooperar un poquet 
més, tal vegada, perque a for<;:a de pressió social, en
demés de la política, hi hagi qui hagi arribat a com
prendre, des de les altures, que les injustícies, al final, 
s 'han de corregir. 

Legislar el necessari, jo crec que estic conforme 
amb les expressions llal1'c;:ades pervoste, només és que 
de qualque manera les hem de traduir a paraules, i 
.quan jo traduesc a paraules el necessari, crec que és 

I 

I 
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aixo exactament el necessario Quan les modificacions 
que introdulm ens duguin a un benefici, quan les mo
dificacions que introdulm agilitin materies o clarifi
quin postures. El problema és que quan volem legis
lar a for<;a de tant de dialeg, cns passa moltes vega
des, que no feim ni una sola passa envant, i és preo
cupant que en casos, molt pocs, pero s'han donat, en 
els quals tots en conjunt hcm accedit a través de dEl
leg a trem-e endavant legislació tan basica com la deis 
Consells Insulars, que motiva i retura que qualcuna 
de les resolucions de les del debat de l'any passat, en
cara no s'hagin pogut realitzar, i que, amb tal motiu, 
avui aquí ens ha estat recordat com un deis afegits 
de la lletania, em referesc a la Llei de Consells Insu
lars, que fa exactament un any i no hem pogut passar 
de l'article 4, entre tots els que formam, i dic tots, els 
que formam, tots els Grups que formam la Comissió. 
De vegades. el dütleg no és suficientment bo o sufi
cientment agil i, al final, s'haura d'acabar prenint de
cisiollS que agradin o no agradin, duent a votacions 
que tendran majories que s'hauran de respectar, cer
tament, perque les majories són les que comanden. 

1 també li he d'agrair que m'hagi tret un tema 
que per a nosallres és de gran preocupació: el de la 
infraestructura sanilaria. Nosaltres hem fet un esfor¡; 
en dotar d'infraestructura sanitaria, i voste em dema
nava des de la tribuna si aixo donava un major ser
vei sanitari, em cregui que, qualque vegada, també ens 
ho demanam, pero aquest és el problema exacte que 
es repeteix totes les vega des que hi ha la problemati
ca entre competencies absolutes 1 competencies com
partides. 1 la sanitat és una competencia compartida, 
al Govern de la Comunitat li correspon la prevenció, 
al Govern Central, a través de l'INSALUD, li corres pon 
la medicina curativa, al Govern Central, a través de 
l'INSALUD li correspondria dotar qualsevol racó de 
les nos tres illes deIs mínims d'infraestructura, pero no 
pot, té dificultats economiques, i nosaltres aixo, ho 
respectam, i hi havia una possibilitat de fer una ac
ció conjunta, i nosaItres hi posam allo que en aquell 
moment estava al nostre abast: un esfor<; financer, un 
esfor<; de dialeg amb els municipis, un esfor¡; de coor
dinació amb totes les institucions, que atenien aquei
xa possibilitat, i els dotam d'uns mitjans, no podem 
posar més metges, no podem canviar els metges, no 
podem suplementar les seves dificultats. Qualque dia, 
quan la competencia sigui exclusiva, aleshores, es po
dra fer des d'aquí aquest complement, mentrestant, 
haurem de demanar que, com que a molts de casos 
ha estat efectivament una millora, que. com que a 
molts de casos ha estat una milIora ben rebuda, que, 
com que a moltíssims de casos els malalts han pogut 
passar d'estar al mig del carrer a tenir un lloc on ser 
atesos, d'estar dins una habitació particular a la casa 
personal del metge, a tenir un centre, un dispensari 
on, amb un mínim d'atenció, amb un mínim de con
dicions, poden ser atesos en les seves dolencies. Pen
sam que el servei és bo, pensam que podria ser enca
ra millor, pensam que quan es combinin les competen
cies, encara sera millor, i passa igual a tants d'altres 
camps com el de l'Acció Social. Podríem haver desen
volupal: molt més, és cert, pero també és cert que un 
any rera any, els recursos que se'ns destinen per a 
aquests conceptes des de l'Administració Central vé
~en disminults, i nosaltres els hem de complementar, 
1 ho feim amb molt de gust, i, per cert, amb combina-
ció, cosa estranya, amb totes les altres institucions que 

conjuntament estan disposades a discutir el reparti
ment deIs doblers, perque els doblers mai no són su
ficients i s'ha de fer sempre una necessitat de prefe
rencies a l'hora de donar-los. 

Igual que aixo, sé que també és cert que encara 
la qualitat de l'oferta hotelera no és la que voldríem 
tots, pero e! que sí és cert és que en aquest moment 
podem dir, vertaderament, amb orgull, que som els que 
destinam més capacitat, els que tenim, pero més ca
pacitat, a tractar de lluitar contra aquesta clandesti
nitat, que encara n'hem de tenir més i l'hem d'augmen
tar? No hi ha dubte, perque si hi ha una oferta clan
destina i aquesta augmenta tots e!s dies i continua 
augmentant, fins i tot, dins els municipis on no go
vernen les forces de centre dreta, a través de l'auto
rització de clandestines places hoteleres disfressades 
de xalets, sense que, absolutament, des d'aquests n1U
nicipis es lluiti, sense que, absolutament, se'ns doni la 
més mínima informació, sabem que no és suficient, 
pero ho anira essent a poc a poc, intentarem que no 
surtin a l'oferta turística tots aquesis elements que con
sideren, que consideram tots que perjudiquen la nos
tra imatge. 1 el Pla d'Ordenació ha estat ja donal i con
tractat per a la seva redacció, va amb retard, és cert, 
hi ha alguna dificultat. 

1 per acabar, jo només voldria recalcar dos o tres 
punts. Amb el mateix esperit que el Grup Regionalis
ta i el seu President em feia una recriminació de ca
racter sentimental, jo també valdria aprofitar per fer
li al Sr. Albertí. No és que sigui humil, a l'hora de 
dir que hi ha tants de paisatges hermosos com el nos
tre, aixo ho diu el ful! escrit que es va repartir, pero 
com que vaig tenir, des d'aquí dalt, una miqueta de 
temptació de deixar-me dur, no per la humilitat, sinó 
per tot el contrari, record perfectament haver afegit 
que, alguns paisatges tan bells com el nostre, n'hi ha
via per tot arreu, pero només li vaig donar la catego
ria d'algun. 

1 una cosa, també de caracter sentimental, el meu 
partit va participar també dins la pre-autonomia, jo 
no, ni moIts deIs que avui constitulm el Govern, pero 
la nostra formació política, amb la seva modesta re
presentació, va participar dins l'epoca pre-autonomica. 
1 va coHaborar, amb encert o sense encert, aixo es 
jutjara a un aItre moment i a una altra circumstancia, 
quan l.a historia ho permeti, a tot el procés de la pre
autonomia i, tal vega da per aixo, el PASSIB, el 25 % 
deIs transports o la primera fira que va fer IFEBAL, 
sigui tant de l'autonomia com ho va ser, en e! seu mo
ment, de la pre-autonomia, perque el que sí és cert i 
segur és que, des del moment en que va comen~ar la 
pre-autonomia, en el moment en que hi va haver una 
autentica ruptura entre dues formes diferents d'Estat, i 
ningú no ha negat que el PASSIB fos un gran estudi, 
i avui, encara, és missal que duen sota el bra<;: tots els 
que es dediquen a aquest tema. 1 que el transport va 
ser fonamental per a molta població que necessitava 
d'aquest descompte per tenir una petita equiparació, 
que encara hem de continuar lIuitant perque sigui més 
grossa als transports de passatgers, i perque encara 
se'ns concedeixi damunt el transport de mercaderies, 
també. 1 que IFEBAL va tenir el seu creixement en 
el temps, en la seva epoca autonomica, també. Pero 
és que siguin o no siguin qui llavors ho dirigien de! 
mate ix partit deIs qui dirigeixen ara, pre-autonomia va 

ser el comen¡;:ament de la vertadera Autonomia. 
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1 acab, jo no acab el'estar conforme amb aquest 
criteri, per venlura i'aig equivocat, que quan hi ha in
lcressos públics, s'hagin ele cedir part deis drets sen
se compensació. 10 cree que involuntariament corne
tCJ1l aquesl error, tal \cgacb a nivell jurídic estaré egui· 
vocal, pero pens que a nivel! moral a mo11s de casos 
no hi estic, es vol [er una carretera i es necessiten es
país a les VOI'eres, i, o es l1iuren voluntariament, en 
molts de casos, o s'expropien, la qua1 cosa vol dir que 
es paguen. Es nccessita fer un Campus Universitari, j 

tots ens reunim aquí i acon1am un lloc, pero o es com
pra o s'expropia, j es p~ga. Creim que necessitam cs
pais públics, crcim que necessitam preservar paisat
ges, creim que necessitam reordenar, a través ele plans 
del caire que sigui, determinats paisatges, i quasi mai 
no pensam a pagar-los. Per ventura perque no tenim 
els doblers a bastamcnt per fer-ho, és cert, pero que 
no ens fugi del cap, que no ens fugi de davant la vista 
que aquesta és una necessitat exactament igual, de tot 
un poble, una utilitat pública per a tota una zona que, 
a qualque moment, necessita satisfer-lo, necessita 
compensar-lo. Tant prest com hem pogut aplicar 
aquest sistema, com és al cas de S'Albufera, ho 
hem fet. Pero procurem que sigui aquest l'exemple que 
reti entre tots, i no sigui el de dir, voste, no, i els al
tres, sí, i no tenim mitjans per compensar-lo, ja sé 
que moltes vega des és impossib1e. 1 tractam amb res
fon;: de tots els Grups, per que no?, d'incrementar a 
base de dialeg, a base de bona .voluntat, a base de con
venis amb l'Administració Central, per poder disposar 
ele més, absolutament, més mitjans que ens ho perme
tino 1 a for~a de dialeg, també, estic segur que pro
jectes conflictius, com la carretera de Deia, i tants 
d'altres que hi haura al llarg de tant de temps, al llarg 
eI'aquests anys ele govem i deIs que ens queden, hauran 
de menester que aquest dialeg ens dugui al pla defi· 
njtiu. 1 la carretera ele Deia, concretament, esta en rec
tificació el projecte, en [unció de bones suggerencies 
que s'han donat ara, no quan era el moment oportú, 
pero bé esta si encara som a temps ele rectificar-les. 

1 el Pla de Reindustrialització, és ver que tal ve
gada no tendrem temps per desenvolupar l'estudi, pero 
és que jo crec que és bona mesura de bon polític no 
fer només allo que un pot elur a terme en la seva to· 
talitat, sinó planificar alló que és bo per a la Comunitat, 
que és bo per a totes les i11es, sigui qui sigui qui, al 
final, ho dugui a terme, perque el protagonista que ha 
de sortir beneficiat de totes les nos tres accions no som, 
en absolut, cap de nosaltres, sinó el poble de les IIles 
Balears. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies , Sr. Presiden t. 
Sr. Albertí, té voste la p araula. 

EL SR. ALBERTt PICORNELL: 
Sí, Sr . President. Sres. i Srs. Diputats. Jo surt en 

pla ele replica, perque no voldria que quedas a la Cam
b ra la impressió que estic ab ogant que es pugin els 
impost s i que facem pressió fiscal. Jo he volgut dir 
que, sota el nostre punt de vista, no sempre és nega
tiva la pressió fiscal, que hi h a rnom ents en que és 
positiva i, en definitiva, també, no hi h a dubte, que la 
Com unitat Autonoma viu de la fi scalitat d'aquest país . 
B é, ido, els esfor(fos que fa el Sr . President em parei
xen rnolt b é, d'intentar que d'aquesta fiscalitat gene
r a l en vengui rnés aquí, crec que aixo trobara el suport 

de Lot~ la Cambra, pero que, a yegaeles, per qüestions 
pUllluals, és bo, és bo per aconseguir un objectiu ma
jor, fins i tot ele suport a indústries o a empre
ses que puguÍn, per exemple, per vía el'uns incentius 
ele la pressió fiscal, augmcn1ar el nivcll c1'ocupació, per 
exemple, com cI'altres que n'hi ha, com acomelre, de 
veJ', el sanejament integral ele les costes, de ver, no 
només, no noml's posar a clisposició deis Ajulltaments 
el 50 % elel seu prcssuposl, sinó ha ele dir sancjarem, 
enema que cls ajunlaments no lenguin doblers sufi
cien ts. Per exemple, i li eSJ11cn t a través el'un excmple, 
no dic que ho hagi de fer, és un exemplc. 

Bé, jo, la referencia que ha [et vos te a una perso
na a la qual m'uneix un gran respecte i una gran amis:' 
tat, i que avui ocupa un !loc important, a mi que el 
senyor aquest digui que fiscaljtat autonomica ve a ser 
eficacia, jo cree que el que fa realment i que entrono 
ca una Comunitat Autonoma amb els seus ciutaelans, 
és la capacitat autonomica, la vocació autonomica i 
les ganes de fer Autonomia. 

10 li vull dir, en el tema de la legislació, miri, si 
no legis1am, no feim autonomia, no [eim autonomia, 
ens passen unes competencies perque les administrem, 
distintes persones, pero de la mateixa forma que s'ad
ministraven abans, i aixo no és, no és fer autonomia. 

10 1i agraesc que bagi posat la problematica de sa
nitat, en que hi ha competencies que són compartides, 
pero jo crec que el Govern hauria de fer un esforc; per 
compartir-les, no per fer-ne dos trossos, sinó per com
partir-les, que si les compartim, vol dir que junts pu· 
guem fer, si és possiblc, i que hi intentin, bé, que aixo 
sigui un fet que vagi, en definitiva, al que és interes 
del Govem i de tothom, que vagi en benefici elel cju
tada, en benefici de l'administrat, i si aixo exigeix una 
certa sessió o no sé que o enteniment, sí és possible, 
no scmpre és possible, s'ha e1'anar endavant per tal que 
tots dos aconsegueixin l'objectiu, que és millorar ['as
sistencia sanitaria, en aquest cas, en el medi nlral. 

10 li agraesc que voste hagi esmentat un exemple 
on. i vos te, aíxo sí, ha dit com a cosa estranya, tots 
coHaboram, em pareix que ha elit, en l'acció social. Bé, 
a mi m'agradaria que el que és cosa estranya sigui l'ha
bitual, i que la cosa estranya fos, senzillament, quan no 
hi ha manera d'entendre's . Per tant, crec que és una 
bona mesura, si es pot coBaborar en un tema com és 
l'acció social, que no és un tema massa facil, per ven
tura també hi podria haver coHaboració en altres, j 
aixo, jo vull dir que, al nostre punt de vista, l'oferta 
de coHaboració ha de néixer des de la primera insti
tució. En certa manera, els Consells lnsulars, per exem
pIe, necessiten, des elel Govem, un impuls de coordi
nar per coHaborar, jo cree, no m'agradaria entrar, que 
ha faltat més dialeg, més relació entre el President de 
la Comunitat Autonoma i el President del Consell In
sular, que no n'hi ha haguda, més que a nivell, per 
ventura, de trobades casual s o d'amistat, pero institu
cionalment no hi ha hagut un contacte, des del Govern 
per intentar que els Consells Insulars coHaborin, com
parteixen competencies, com varem veure l'any passat, 
que se solapen i, fins i tot, es dificulten, que fets per 
una sola institució sumen, i quan hi ha una serie ele 
competencies entre institucions, resten. 1 els nostres 
ciutadans es mereixen que sempre facem els esfon;:os 
suficients per sumar. 

Quant als Espais Naturals d'Especial lnteres, i aixo 
sera el darrer que Ji diré, no és exactament igual ex
propiar per fer una carretera que declarar una zona X 
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com a espai natural d'especial intereso Tal vegada ens 
trobaríem amb la sorpresa que hi ha gent que no els 
voldria vendre, per exemple, i bé, í jo diria que si hi 
hagués una voluntat més decidida, sé que és un tema 
espinós, perque vostes i nosaltres no ens entenem, pero 
110 vull dir, més decidida, de demostrar la bondat, fins 
i tot economica de les zones protegides d'especial in
leres, en lloc de demostrar, per part del Govem que 
és un castig que Parlament eIs dóna, jo Ji assegur que 
aixo canviaria. Perque no hi ha cap raó, perque aquí 
sigui un ca.stig i a Estats Units, els espais naturals si
guin l'emporium de més riquesa, de més turisme i de 
més gent que hi va i de més activitat, perque aquí, 
perdoni, per raons, no vull dir electorals, perque no 
tenc maliu per dir-ho, des del Govern, perqu ' , dídem , 
han p rdut aquí, volen ter veure que aixo és clolent, i 
no és dol ent, i no és dolent, i, fin s i tOl, si a d'altre 
zones protegides s'hi hagués donat un caire positiu, jo 
estic per dir que treurien més doblers els propietaris, 
que treurien més doblers els ajuntaments que si ha
guéssim urbanitzat. Perque una zona, avui, d'especial 
interes, com la que no vull anOl11.cnar i que esta en el 
cap de tots, s'hagués tet bé, els doblers podrien en
trar a palades. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Es decreta un descans de deu minuts. 

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

en breus instants recomen~arem la sessió. 
Recomen~a la sessió . 
Té la paraula, pel Grup Esquerra Nacionalis

ta-PSM, el Diputat, Sr. Sebastia Serra i Busquets. 
Silenci, per favor. 
Disposa d'un temps de trenta . minuts. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Grades, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. El 

Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista-PSM, respec
tara i complira tot el que podra i sabra, l'esperit del 
Reglament que estableix que avui som aquí per deba
tre la política general del Govern, i no per debatre no
més el discurs del Molt Honorable Sr. President de la 
Comunitat Autonoma, Sr. Cañcllas. 1 nosaltres hem 
d'advertir, d'entrada, que interpretam el Reglament en 
el sentit que avui ens hem d'ocupar de coses serioses, 
profundes, no només d'un discurs que escoltarem amb 
molta d'atenció i del qual prenguérem moltes notes, i 
que consideram que embullava molt de fil i que era un 
discurs perfectament maniqueu, i, en conseqüencia, hem 
de parlar de la política de la nostra Comunitat Auto
noma, deIs encerts de l'Executiu, que no hem negat a 
cap moment, i deIs aspectes crítics, de les mancanees 
que també hem denunciat amb molta d'abundancia. 1 
ho deim des d'una convicció, des d'una postura pre
vía, que és que pensam que aquest Govern de la Co
munitat Autonoma, després d'aquests tres anys i mig, 
té una incapacitat grossa per fer una nova política, una 
nova política, que és la que nosaltres creim que s'ha 
de fer, que és en la configuració d'una majoria ele pro
grés i que, en definitiva, ha de ser superadora del que 
quaIcú ja ha afirmat que passara a la nostra historia 
COm a quatrienni negre, dins la nostra Autonomia. 

En definitiva, nosaltres pensam que de l'Autono-

---------

mia que tenim, magra, se'n poden treure molts millors 
resultats deis que s'han tret, aixo sí, també reconei
xem encerts i, per aixo, avui, el debat l'estructuram, 
per la nostra part, en tres gran s apartats. El primer, 
quina significació, per a Esquerra Nacionalista-PSM, té 
aquest debat; el segon punt és una analisi del discurs 
d'ahir, una analisi crítica del que escoltarem i del que 
prenguérem nota, i, en tercer lloc, un breu eliagnóstic 
de la situació i de les alternatives. 1 ho hem de dir 
amb cIaredat, Esquerra Nacionalista-PSM no ha pac
tat en ningú aquest discurs, aquestes postures que te
nim aquí, sinó que hem estudiat, amb honestedat, amb 
honradesa i atentament tot el que s'ha dit aquí i, per 
aixo, venim a debat amb molta de claredat i amb mol
ta de tranquiHitat de consciencia. 

Entrant en la primera part de significació del de
bat, és clar que no podem oblidar, de cap de les ma
neres, que avui fa 11 mesos i un dia que varem tenir 
l'oportunitat de tenir un debat en profunditat, el pri
mer d'aquesta Legislatura Autonómica respecte de la 
seva actuació, senyors del Govern. El debat i les reso
lucions aprovades varen ser importants, i, sobretot, va
rem pensar tots que, a més de diferencies ideologiques 
que cns separaven, als quatre Grups Parlamentaris, tots 
varem intentar, i el Govern també, parlar d'aspec!es 
praetics i concrets. 1, obviament, una intenció, que en 
aquell moment denunciava Esquerra Nacionalista-PSM, 
í que avui torna, parlar-ne d'ella, és que cal mili orar 
la imatge de la nostra Autonomia. Els nostres ciuta
dans, pensam, que no ·~caben de veure cIar per que 
serveix i no acaben de veure cIar ¡'eficacia de l'Admi
nistració Autonomica. I és per aixo que nosaltres sem
pre hem de recordar que tenim una norma fonamen
tal, que és el nostre Estatut, i que si agafam l'Esta
tut a la ma, l'analitzam, si bé voldríem que l'Estatut 
fos més ampli, que l'autogovern tengués un sostre molt 
més ampli, pero és evident que sí es treballa amb 
l'Estatut, pensam que certament es pot enfortir i ar
relar l'autogovern, i s'ha de fer amb una perspectiva, 
amb unes mires honestes, cIares, de justícia, igualtat i 
defensa deIs drets humans. 1 pensam que basta aixo 
per enfortir l'Autonomía, i fer que el nostre poble ar
ribi a tenir consciencia autonomica i, fins i tot, el que 
desitja Esquerra Nacionalista és que tengui conscien
cia nacional de cadascun deis pobles que configuren 
les Illes Balears. És per aixa que avuí que tenim aquest 
darrer debat general previsible en aquesta Legislatura, 
sobre la situació d'aquesta Autonomia nostra, és clar 
que hem de fer referencies a ideologia, pero, sobretot, 
ens preocupa, i per aixo no feim campanya electoral 
en aquests moments, ens preocupen els aspectes pdlC
tícs, respecte del que signifiquen aquests tres anys i 
mig de Govern a la Comunitat Autonoma \ respecte de 
compliments í incompliments que ha pogut fer el Go
vern respecte del que el Parlament ha ac~rdat. 

1 ens creguin, senyors del Govern, la nostra inten
eió és clara i constructiva, sense acrituds ni recels, 
pero aixo sí, amb la vedtat i honradesa per davan! de 
tot. 1 quines són les resolucions aprovades ara fa un 
any que aquest Govern no ha complit? 1 per a nosal
tres és clar que ho hem de dir: significativament les 
més ímportants són les que fan referencia a ordenació 
del territori i medi ambient, a Pla de foment i ocupa
ció juvenil, ha agreujat l'incompliment amb una actua
ció d'una Conselleria determinada que, fíns í tot, no 
compleix la Llei de Pressuposts del 86, quan, amb una 
es mena t¡'ansaccional, aprovada per tots en aquest Par-
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lament, soHicitavem que es cl'cassin unes beques d'in· 
vestigació. No s'ha fet ni es pensa fer. Tampoc no 
s'han complit les l'csolucions de tipus economic, i aquí 
és alla on ens ha sorpres, i per aixo, en part, hem par
la! de maniquelsmc del discurs el'ahil', ens ha sorpres, 
parlar tant, el'economia, quan el programa de divulga
ció de proeluctes de qualitat, que incentivava la pro
clucció i el consum deis productcs fabricats a les IlJes 
Baiears, no s'ha fet, quan el control aclequat deis allot
jamen ts extrahotelers no es fa, quan el Pla d'Ordena
ció Turística tampoc no s'ha feto 1 és en aquest sen
tit que també hem de. dir, i per a nosaltres, que és 
molt preocupant que el quart gran bloc d'incompli
ments és que la problenútica de coordinació amb els 
Consells lnsulars i amb els Ajuntaments, tampoc no 
s'ha adequada. Per a nosaltres, el problema, no no
més és de Llei de Consells lnsulars, el problema era 
de complir una greu deficiencia que era corregir, la 
macrocefalia administrativa de Palma i estalviar dupli
citats i dobles energies a tot el que és l'Administra
ció. Per tant, hem de qualificar com a greus els in
compliments que afecten practicament totes les arees 
de l'acció del Govern. I també hem d'assenyalar avui 
que després de tres anys i mig de democracia parla
mentaria a les Illes Balears, encara ten en vostes," se
nyors del Govern, una por a l'impuls polític i una por 
al vertader control de l'Executiu per part d'aquest Par
lamento 1, en aquest sentit la reflexió que feim, i és 
una reflexió moIt concreta, i és a partir de la feina 
feta pel nostre Grup Parlamentari en aquesta Legisla
tura, quantes propostes ele l'oposició no s'han admes i 
que, en cas d'haver-se aprovat i executat pel Goven1, 
haurien millorat substancialment l'acció del Govern . 
EIs ho vaig dir des d'aquesta tribuna una altra vegada, 
fa estona, pensin vostes que quan feim propostes en 
positiu, que són un 90 % de les propostes d'Esquerra 
Nacionalista, el que feim, en definitiva, és afavorir la 
imatge del Govern, perque nosaltres entenem que el 
Govern ha de ser el Govern de 10ts els ciutadans de 
les IIles Balears, no només deIs ciutadans que voten 
a un partít determinat o a una Coalició determinada. 

Pero també hem de dir, i per acabar aquesta pri
mera part de la nostra intervenció, que és evident que 
e!s incompliments no només són incompliments res
pecte del debat sobre la situació autonomica de l'any 
passat, també hi ha incompliments que a nosaltres ens 
fan pensar que certament hi ha una manca de vol un
tat, una manca d'eficacia, una manca de voler fer fei
na, posar-hi les mans, en definitiva. Lleis com la de 
Normalització Lingüística, Finances, Pressuposts, són 
especialment greus que no s'hagin complit, i, obvia
ment, hem de dir, que quan hi ha hagut sancions, i 
algunes importants, respecte de patrimoni o consum, 
hem de dir que sempre ha estat o per una denúncia 
en aquest Parlament d'un Grup Parlamentari o per 
una denÚDcia en els mitjans de comunicació, pero gai
rebé mai no hi ha hagut una política de sancionar a 
qui s'ho mereix per una acció decidida del Govern i 
que fos ell qui prengués la iniciativa. 

Parlant ja, i a una segona part de la nostra inter
venció, de l'analisi del discurs d'ahir, perque nosaltres 
som molt respectuosos amb la democracia parlamenta
ria i pensam que hem de debatre amb profunditat el 
que ahir es va dir, hem de dir-los, d'entrada, que el 
Pla Economic Regional que ahir es va utilitzar en aquest 
debat i el Pla de Reindustrialització tenen aspectes, per 
a nosaItres, positius. Pero hi ha un problema gravÍssim, 

que és que, en parl, són irrealilzables, pel-que no són 
quantificats econornicament i pcrque les grans patro
nals que hi han de jugar un papel' basíc, encara no 
han posat part deis mítjans que 11i hauría el'llaver per 
fer l'ealilzables aquests Plans Economícs. 1 [a pentura 
vint minuts, hi ha llagut un problema, Honorabl e Sr. 
Presídent, que a aguest Diputat i Portaveu I'ha cleixat 
molt preocupat, que ha estat quc voste ha l:et una afir
mació aquí, contestant al Sr. Jeroni Albertí, com si no 
pensassin vosU'!s haver cl'executar aqucsts Programes 
ele Desenvolupament Regional i de Reindustrialització. 
1 parcíx, en definitiva, que aixo s'ha fet, uns estudis, 
una I?aperassa per elebatre, per passar un temps, pero 
que n'o sabem quan es complira ni qui ho complíra, i 
nosaltres creim que si el Govern és responsable de 
presentar uns projectes economics en aquest Parla
ment, ho fa amb tota la coherencia, amb tota la inten
ció i amb tota la voluntat de' complir-ho, després del 
debat i de les esmenes que hí pugui haver. 

Evidentment, no són el rnateíx els trenta minuts 
de que disposam que tot el temps que vostc té, que és 
iHimitat, pero, obviament, li hem ele dir que ahir no 
varem assístir a una explicació de política autonomica, 
a partir de l'economía global, no varem assistir a una 
explicació coherent deIs aspectes positius i deIs nega
tius i de les dificultats exístents a la quotieliana aceió 
de govern, que són mol tes aquestes dificultats. Varem 
escoltar molts de topics, moItes ele vegaeles c\emago
gics i amb molts·· de temes, vare m estar moIt preocll
pats, perque no veiem que vost-es Iligassin economia i 
societat, i nosaltres creim que no es pot fer un debat 
polític sense tenir en compte que economía i societat 
van lligades. 

És evident que no feía falta parlar de normali tza
ció lingüística ni de cultura, potser, pero el que sí és 
evide¡it és que economia i .societat no es poden deslli
gar. 1 és per aixo que 'per a nosaltres els silencis són 
molt significatius, i ahir, certament, hi va haver molts 
de silencis que ens preocupen basicament, perque no 
podero parlar d'economía liberal ni podem parlar de 
neo-liberalisme sense tenir en compte els problemes 
socials quotídians, i és eviclent que hi ha un atur, una 
drogadicció, una marginació, i és més que evident que 
ahir només es parlava de certes coses ele l'economia, 
eleixant ele banda un sector que, pentura, .ia no comp
.la dins la mentalitat de Govern, que és l'agricultura, 
ramaderia i pesca. 1 és evident que tampoc no es va 
parlar, i que també va íntimament lligat a un progra
ma economic, de la problematica institucional, deIs re
cursos que té la Comunitat Autonoma, de l'Administra
ció, com la té organitzada, i és cIar que no és clar, no 
és honest, parlar d'insularitat només quan feim refe
rencia a les reivindicacions monetades entre Comuní
tat Autonoma i Madrid, hem de parlar també d'ínsula
ritat quan parlam ele Consells Insulars, elel d'Eivissa, 
elel de Menorca i del de Mallorca. 

1 deim que sí es va parlar d'una serie de topies, 
faré referencia a alguns, no posar nous imposts, només 
ens faltaría aquesta. EIs imposts s'han d'ajustar a les 
contrapartides que reben els ciutadans per part de l'Ad
ministració, i a les Illes Balears, pensam que els ciu· 
tadans no rebem les partides adequades de les distin· 
tes administracions. 1 es fixin si hi ha, fins i tot, algu· 
nes despeses, per part de l'Adminístració Autonomiea 
que són innecessaries, que hi ha alguna ConseIleria que 
ha estat practicament inedita durant tres anys i migo 1 
és cIar que hem de dir quina és, i és la de Treball, per 
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exemple, Treball i Transports, m'expliquin vostes com 
s'explica la seva existencia coherent després de tres 
anys i mig d'actuació. 

Un aItre topic que es va utilitzar i molt debatut 
avui, s'ha legislat només el necessari, poc, pero és que 
és clar, per legislar s'han de tenir clares les idees, i 
molt clars els projectes, i existeixen buits legislatius 
importants per manca de projectes articulats a partir 
del Govern. Exemples: patrimoni historic, boscs, fun
ció pública, i quant deim [unció pública, i en parla
rem d'aquí una estona, és el cau fonamental de la 
imatge del Govern en aquests moments? 

Un altre tapic és el de les exceHencies de l'estat 
Autonomic liberal. Ens ha semblat una burla de la res
pectable i progressista teoria i practica deIs estats libe
raIs de l'Europa del segle passat, que precisament pro
piciaven un cert intervencionisme quan les circumst~m
cies ho requerien, el liberalisme que vostes ahir ens ex
posaven és senzillament, feis el que vulgueu a tots els 
grups de pressió que els donen suporto 1 és ciar que 
tot aixo s'ha comprovat, i és ciar que es comprova 
quotidianament amb les polítiques economiques que 
s'han dut a terme. No totes, perque algunes són cor
rectes, pero, en part, de la política economica duta a 
terme en subvencions, fonamentalment, és alla on pen
sam que es concreta la nostra afirmació. 

Un altre topic ha estat, en definitiva, la metafísica 
social de la riquesa, de la iniciativa privada, de la de
fensa deIs petits propietaris i, fins i tot, s'ha fet o es 
va fer, veladament, una certa defensa i justificació deIs 
infractors de les normes urbanístiques, quan es fa re
ferencia al pes de la LIei. 

El que hem de concloure és que els tipus de po
lítica economica i social obeeixen basicament a uns 
interessos molt determinats que són de grups de pres
sió que no volen cap tipus d'ordenació. 1 jo aquí he 
ele dir que mol tes de vegades, nosaltres, que som con
servacionistes, que tenim uns plantejaments de socie
tat, de vegades, utopícs, pero que en aquest Parlament 
volem i plantejam opcions reaIs, sabem, i creim que 
per al futur d'aquestes illes no es pot continuar amb 
una política de no ordenació, al contrari, el mateix ca
pitalisme ben articulat, ben ordenat en aquest moment, 
és la garantía d'un futur, i aixo ho entenen molts 
d'empresaris de les Illes Balears, pero pareix que el 
Govern, encara, continua amb la mania de la no or
denació. 1, precisament ha estat en eIs espais naturals 
quan més ho hem visto I és evident que avui mate ix 
encara ha €leja el Crup que d6na suporl al _Govel11, i 
ha deja claraOlent, qualquc ZOna d'aquesles protegida, 
fins i LOl, podria bene Ci ¡al' molt e l habitants d'aquc
lla zona, i a un dete t-minat tipus d'empre ariat, pero 
no, vos lcS, scmpre qu els hem dut un tipus de conser
var un cspa i natural, empl'e en contra, scmpre taJ lant, 
sempre obeinl nom és a inlere 'so de ccrts grups de 
pressiÓ. 1 és evidel l qu no altres quan parlam de na
turalcsa i parlaOl de turisme i parlam de zones prolc
gicles, i parlam ti 'indústria, ¿s cvident que hi hem fel 
feina, hi lreballam i en farem. Pero pensi n que empre 
ha hng1..lt ele ser 1'opo iciÓ la que h< dUL ¡ni iatives en 
aquest aspecte. 

1, obviament, quan parlam de silencis, els silencis 
en mater ia socia l són c1s que han estat tota l . r ja li 
dic, L Pres idenl, s cietal i. ecollomia van lIigades. 
Scmbla que en aquestes illes n exi teixen problerncs 
socials. per a no, altres, nomé basta dir que un lO % 
de la població activa esta ahlrada, nomé basta dir, se-

gons l'informe de CARITAS, institució de la seva con
fian¡;a, perque amb CARITAS hi fan convenis i hi te
nen coHaboració, en la mateixa CARITAS ens inspiram 
quan deim que hi ha a Mallorca, no tenim dades de 
Balears en aquest moment ·, mil persones acollides a 
beneficencia, 500 persones sense caJ mitja economi i, 
oertament, si passejam una mica o anam a ve Ire la 
probl matica d la "iven.da ocia 1, quants d'expedi nt 
són a la Con elLeria d'OrcIellació del Terrttori sense re
soldre, de gent que no té "jve¡ da, genL que en vo l lla
gar o comprar baratcta, quantes bosses de pObre a 
veim que exi teixeo a les Balcars, i parlam del estu
di de CARITAS precisarnent a l 'hora de plan tejar 
aque ta problematica. No altl'es creim que, certamenl 
s/ha aprovat en aguesl Parlmucn l fa poe una LIei cl'Ac-

ió Social, pero i quina <lc tuació, quins mitjans, quina 
estructura té eJ Covern per apUcar una Uei ci'Acció 

ocia l més clara, manco clara, més progressiva, man
co progressiva pero, en definitiva, uoa llei necessaria 
per a la nostra societat. 

1 és en aquesl cnlit en que nosaltres pensam que, 
cerlament, és bo parlar de política economica, 's b 
t ni1' els sludi que ens ha remes al Parlament, per 
8ixo no és suficient, aix p l s ' rvi - perfectamenl per 
embullar un fi l, per intenta¡' ortir e1'UD compr mís 
que és un debal parlamentari que toca el' rigorós i é 
aix que ens du a fe )' afirmaci l1S dures. La seva polí
tica social 11a e tát praCli.cam nl nuHa. és per a ixo 
que, en aquests moments, hem el/atacar <1mb proftlndi
tal un . plantejaments. que 6n neo- liberals, estan, s -
gons la. nostra conviccjó més profunda. a la dre ta de 
I'imperi de la política ele Rengan, certamcnt, Wl sector 
de l' mpresariat d'aquestes illes, no a ltres el' im que 
é moll més sensible a la prob lematica social del que 
ha maoHestat el Gov ro en la se va exposició d'aqllí. 

1 és a partir d'aquÍ, deIs problemes de carrer, no 
només ele les l'eivinelicacions del grups de pressió. que 

. .. cal qu. tenguem una actuació ocia l j econorni.ca Illé 
ajustada. I nosaltres també creim que una dl-ela l ibe
ral-conservadora a Europa, a ¡'Europa Occidental eI'avui, 
en e l món occidental d'avui, hauria de fer una políti
ca economica equi libraclora, ca a que al estudi que 
eJ1S han dut, semb[a q ue h1 ha una tendencia a aque t 
aspecte, pero tamb una política social, equjlibradora, 
i, a La \legada, relacionada amb la política cconomica. 
Perqu.e és ciar que si tant parlan1 d'econ mía, hem de 
parlar que gracies a Déu, a les Illes BaLears hi ha molt 
d'e cedent, a les I11es Balears els negocis van bé, i -n 
alegra, el tud me, el 85 va anal' bé i e l 86 ha anat mi
liar, i molla activilat indu trial pareix qu.e e va re
cuperant, per tant, un deis 1 robleme del que.no a
rem sentir ahir cap parauLa era de com podem fe r 
en ¡bies e ls seclors qu gua ny n tant, d 1 problemes 

socials quotielian i que es pugui, d'alguna manera, 
reinvertir en fl.lnció de les neG:cs ' i a t socia ls e1'aques
tes iLles. 

I no pod m deixar de banda, Sr. Cañellas, una se
rie críti a a les r alitzacion lriomfalistes que vos tes 
ahi ,- presentaven en ma r' ría de carr tres, sanejamcnt 
de costes i centre el a lut . Avui ja -e n'ha pariat bas
mnt, pero 110saltre hi volem a[cgir una cosa. Si no h 
varem veure malament a Tecno-Turística, certament 
hem de dir que del sanejament de costes, només r 1 

10 % correspon a projectes realitzats per vostes, la im
mensa majoria correspon o bé a projectes anteríors o 
bé a Administració Central de I'Estat. Hem de dir tam
bé que e1s centres de salut són ínfrautilitzats, en mol-
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tes d'ocasions, i de les carreteres, també hem de dir 
ciar, que amb coordinació amb l'Administració Cen
tral, via conveni, se n'han realitzades moltes. Per tant, 
aquest triomfalisme exagerat que vostes ahir demos
travcn, crec que l'hem de matisar molt. 

Tampoc no voJem cleixar de banela, perque avui no 
se n,ha parlat gens, ]'espinós problema del finan<;a
ment autonomic. Nosaltres, com a nacionaJistes el'es
querra, hem d'afirmar que certament no estam satis
fets elel panorama que ens presenta el finan~amel1t de 
les Autonomies per part del Govern Central. Nosaltres 
aspiravem a uns projectes fiscals més avan~ats, més 
progressistes i tendent;s a un sistema federal, ¡ ho hem 
dit moltes vegades, i ¿ls hem clit que els dona1"em su
port en la mesura que puguem, sempre i quan vegem 
c1ars els projectes que tenen vostes. Pero, també els 
hem de dir una altra cosa. 1 és que pensam honesta
ment que vostes han tengut qoblers pel que han vol
gut, gairebé sempre, i no entram a la liquidaeió de 
Pressuposts del 84, que encara no la coneixem, perque 
no s'ha dut al ParIament. Pero sí entram que, per 
exemple, hi ha hagut incompliments de Ileis ele tipus 
eeonomic, hi ha hagut uns e10blers que no s'han gas
tat i que es poelrien haver gastat i hi ha hagut, en ele
finitiva, molts ele problemes que s'han plantejat, i que 
vostes, recursos, creim que en tenen. I basta observar 
la nomina ele personal de subvencions, e1'obres inneces
saries, aelquisició d'eelificis o, fins i tot, e1espeses ex
cessives, com pugui ser el manteniment d'una Conse
Heria com la de Transports i Treball, que no coneixem 
la seva viabilitat, en absolut, en tres anys i migo 

Pero és evident que el Govern de Madrid, certa
ment, no té una política ciara en finances autonomi
ques, i és evident que hem d'estar una mica a l'aguait, 
hem d'esperar, pero aquí ve un poc l'acusació nostra, 
si vos tes ahir ens plaritegen els problemes De finanya
ment autonomic i si els hem plantejat- moltes ele ve
gaeles als mitjans de comunicació, vostes no poelien 
deixar que el Conseller eI'Economia a Madrid s'absten
gués en el Consen de Política Economica i Fiscal. El 
ConselIer e1'Economia, a Madrid, havia de votar «no», 
com ho va fer el representant del Govern de Canaries, 
del Govern Socialista de Canaries, perque, obviament, 
o s'esta d'una banda amb aixo, o s'esta d'una altra. l, 
certament, coneixem perfectament que el que succeeix 
és que vostes, amb el finan~ament, esperen obtenir uns 
recursos per cinc anys, via conveni que els garanteixin 
una serie d'inversions. Esquerra Nacionalista-PSM, su
posam que lí donara suport si veu que aquests projec
tes que tenen vostes i el Pla ele Finanyament que té el 
Govem de Madrid són correctes, pero el que no es pot 
fer és, per una banda, criticar amb duresa, després 
abstenir-se i després, al final, anar per unes vies que, 
a vegades, fins i tot, públicament no s'expliquen, és a 
dir, amb temes tan seriosos com el finan¡;ament, hi ha 
d'haver estudis seriosos, que aixo sí, els hem de felici
tar, hi ha hagut un bon estudi fet per tecnics sobre fi
nanc;ament de la Comunitat Autonoma, pero després hi 
ha d'haver postures clares i no un continu mercadeig 
i, en canvi, aixo s'ha de substituir per la negociació se
riosa. 

De fet, pensam que hem d'entrar ja, perque el 
temps s'acaba en el diagnóstic i alternatives que nos
aItres creim que hem de fer, moIt d'acord amb el rea
lisme, molt d'acord amb l'esperan~a, a partir de la 
feina que hem fet en aquest Parlament i del futur que 
hi ha d'haver en aquestes illes. 1 obviament pensam 

que el e l'analisi que hem fet ja poden pensar vostes 
perfectament que es veu cJarament quin diagnostic 
feim de la situació autonomica. Tal vegada convé COn

c relar, pero, a lguns aspectes eld qu 1 Grup Paj'lamen
lari Esquerra Na ionalls ta-P 1 considera una pI" eu
panL actuaci d'aques l Govern. 1 é aquí 11 ens plan
L jam, d sprés c!'anys d 1I1l.ila p r la democl'flcin, l'Au. 
to nomia i la ju (jdo socia..!, algetncs qüestion claus. 
p n. ~l1n 11 0 pe nsam que d'acord amb el procé his
toric d'aql lcsl. illes, a Ill · sta Auton ·mia ells clu a \1n 
bon fi, d't:\c rel amb el mateix Sla!nt d'Aulonomia? O 

ns lrobarn que I'actllcció eI'agL1csl Govern, eI'aquest 
Ex.eculill, b iCc:'\n1ent actua a em penles i , s br tÚl, coro 
a expl' ssió d'illleressos d certs oHectius que un día 
es ruQuen en lln senlÍl i un aItre dia no es mOllen? en· 
se utopismes, en aquests moments, i en l'Estatut eI'Au
tonomia a la ma, eI'acord amb eIs mecanismes de l'Es
[aC Espal1yol i dcl Mercat Comú uropeu, pensam que 
és cen q le les competencies aulonomjques ón m a gres, 
pensam que és eel'l que els recurso que tenim, de 
vegades, no són molts, pero també és cen que e po
c1ria fel' una política positiva per a la majoria de ciu
ladans, sobretot per aIs dutaelans més necessitats, a 
partir ele l'an~\lisi de la real itat i tI'una voluntat c lara 
de voler resoldre els problemes socials i d'avan~ar cap 
a una societat ele benestar. l, per exemple, les hem re
pas al quotic\ ianament, les accions que ha elul el Go
vern respecte de la política de la dona., i no hem tro
bal cap acció concreta, més que una publicació de ti
pus cultural i és, pe)' exemple, un sector que, de el/una 
aptica labora t des d'una optica social, des c\'una opti
ca cultural, si que pensam que és totalment injustiCi
cable qu.e no hi hagués una acció en aque t sen ti l. 1 
és aquí on cal reivindicar, en primer lloc, una total i 
absolu ta reorganització de l'Administració de la Comu
nitat Autanoma. 1 no podcm avui deixar de parlar el'ir
regulal'itats manifeslacles a la cOI1Lractació, tal vegada, 
és el rno,ment el'afirmar, amb molla de pena, que ja 
e ns ha superat la 110 tra capacitat de sorpre a a l'hora 
de con(ractar personal. 1 el que és més greLI no és que 
s'hagi contractat un personal de genl concguela O fa
miliar, el Olés greu és la inefiCacia ele molt elel perso
nal contraclat. 1 ai;.;o, scnyors de ) Govern , és un tema 
que tots els ciutadans detecten. l hem de denunciar 
també una altra irregularitat greu a l'Administració, i 
aquesta pot tenir unes conseqüencies iHimitades. Es 
tracta de la utilització partidista deIs funcionaris, i 
el'aquesta qüestió n'exposarem dos excmples molt re
cents: }'e.xpedient obert al Cap de Carreteres, Sr. Joan 
Torres. 1 osaltres no podero admetre que la responsa
bilitat sigu i només d'aquest f-undomu'i, la l'esponsabili
tat política és del ConseUer d'Obres Públiques i elel 
Conseller el'Interior, i una qüestió que en demanam 
moIts de ciutadans són les contrapartides que ha ob
tengut l'empresa Ferrovial, molt coneguda a determina
des subhastes d'aquesta Comunitat Autonoma. També, 
i ho hem de dir cIar, ens demanam per altres Conse
Jleries, perque creim que el problema no Ilomés és 
d'Obres PUbUques, en aquests moments, i una co a que 
demanam amb un interrogant que ens agradaria que 
se'ns contestas, és la relació Conselleria d'Hisel1da-SE
RESCO i obretot amb personal qu~ ha fet trebaUs 
d'informatica per Hisenda, que era de SERESCO i que 
avui pareix que s6n contractats o que ja són fíxos de 
la Conselleria d'Hisenda. 

Un altre exemple és l'informe jurídic que ha fet 
la Conselleria el'Interior respecte de la possible des ti-
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tució del batle de Vilafranca, fa molt pocs dies. I ens 
trobam davant un informe jurídic partidista, signat per 
un carrec polític de la Conselleria, que pertany a la 
Coalició Popular, pel Director General de la Conselle
ria. És urgent que es presenti la Llei de la Funció PÚ
blica a aquest Parlament, perque, d'aquesta manera, 
moltes d'aquestes coses que deim, pensam que es po
dricn, almenys, evitar ut a mica. De totes rnaneres, en 
aque l aspecte de política d personal, 110 bem dit 
qualque v gada, recon'Cixem l'esfor~ negociador I'al
guli rnembre de la ConselLeria d'Intedor, j moH en
cretament de la Secretaria Genera l Técnica, i, a vega
des, del Conseller d'Interior, mateix; pero, segons aquest 
mateix comunicat de Comissions Obreres, que s'ha lle
git aquí avui, per part de l'Honorable Sr. President i 
per part del Portaveu del Grup Socialista, també és 
evident que hi ha moltes irregularitats i, sobretot, con
tractacions eventuals que hipotequen l'Administració 
Autonomica. 

Quan parlam de reorganització de l'Administració 
Autonómica, també soHicitam, i amb urgencia, eficacia 
i. tran parencia, é deso ladora la lentitud burocratica, 
per lramitar i pagar estan a prop d'un any, la darre
ra actuació burocdllica irregular ha estat la convoca
toria, precisament, del Pla d'InstaHacions Esportives, 
feta tard, molt tard, amb un retard de més de set me
sos, i alXO va en perjudici de I'aclivita conomica, de 
l'esport i de l'activitat en general d 'aq uestes illes. 
D'aquestes problematiques en tenen perfecta constan
cia els Presielents elels tres ConseJls Insulars, i la des
coordinació, a vegaaes, ha estat total entre Aelminis
tració de la Comuni tat Autonoma i els tres Consells 
Insulars. 

També des de l'optica d'una administració trans
parent i e icae;, cal, amb molta d'urgencia, adoptar me
sures per des(er malenLes os, j, sobretol, possibles cor
rupcions i ca iqui me . 1 '5 aqu í on hem de parlar 
d'una manera que consideram urgenti clara, que és que 
la Comissió Provincial d'Urbanisme sigui oberta, que 
sapiguerti que es di u, que s'hi tracta, i que no sigui un 
niu on s'especula continuament i es destrueix el nos
tre telTitori. 

Per acabar, ja, i perdoni Sr. President, pero in ten
tarem ser breus, també hem de marcar que per l'efi
cacia de la nostra Comunitat Autonoma i per millorar 
la imatge, els mitjans materials i human s del Consell 
Insular de Menorca i d'Eivissa, i aixo també és acti
vitat economica, han de ser millorats amb urgencia, no 
basta fer insularisme quan parlam de lleis electorals, 
sinó que l'hem de fer amb l'actuació quotidiana del 
Govern cada dia, i no s'ha resolt el problema de mit
jans deIs Consells de les IHes menors. 

Per acabar, hem eI'insistir molt que una política 
economica, social i cultural va lligadá; i no podem de 
cap ele les maneres tenir debats sectorialitzats, sense 
tenir en compte totes aquestes qüestions. 

Per acabar, en elarrer 110c, i a partir de l'impcratiu 
moral que vos te, Honorable Sr. President, diu que exis
teix, nosaltres pensam que hem eI'actuar de manera que 
la nostra actuació sigui satisfactoria per a nosaltres, 
pero que també ho sigui per la majoria deIs ciutadans, 
que sigui norma universal, i en aquest sentit, nosaItres 
pensam que ja que vos tes són tan aficcionats a plans 
economics, pensam que han de fer una volta per la pe
riferia de les ciutats, pels centres d'atenció a droga
dictes, marginats, aturats, i, d'aquesta manera, creim 
que enfocarien de manera diferent l'estat de la nostra 

Autonomía i els plantejaments liberals-conservadors 
que aquest Govern atendria s'ajustarien molt més a 
criteris d'actuació social. Pensam que els mesos que 
ens queden, tots hem de treballar amb eficacia i amb 
transparencia, és urgent que intentem que els pobles 
de les Illes Balears creguin en la nostra autonomia, 
que tenguin iHusió, i aixo ho podem intentar si de bon 
de ver complim amb l'Estatut d'Autonomia, quan ens 
diu, promoure la llibertat, la justícia, la iguaItat i el 
progrés socio-economic, i així com la participació deIs 
ciutadans a la vida política, cultural, economica i so
cial del nostre país. Pensam que aquests tres anys i 
mig, coses se n'han fetes, positives algunes, pero pen
sam que negatives moltes i que no es compleíx, creim 
nosaItres, els que els pobles de les Illes desitjaven 
d'aquesta primera autonomia. 

EL SR. PRESIDENT: 
MoItes gracies, Sr. Diputat. 
Té la paraula el Molt Honorable President de la 

Comunitat. 

EL SR. CAÑELLAS FONS: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Jo crec que la 

meva intervenció a aquest Grup, com quasi sempre 
que es produeix un debat seriós, hauria de ser donant
los l'enhorabona i desitjant-los molts d'anys. Enhora
bona perque vos tes tenen una ideologia, enhorabona 
perque vostes tenen una línia de conducta i la seguei
xen, enhorabona perque vostes teneo una forma de 
pensar i hi són fidels. 1 m'agradi o no m'agradi la seva 
línia, m'agradi o 00 m'agradi la seva forma de pensar 
i hi estigui o no d'acord, val la pena de dir-los molts 
anys, perque val la pena que vos tes siguin m ol.ts aoys 
fidels a alló que realment senten. 

Les seves actuacions, en aquesta tribuna, són sem
pre similars, les seves actuacions en aquesta tribuna 
tenen el do eI'anar comparativament marcant un ritme 
de decIaració continuada del que els agrada i del que 
no els agrada. I ho diuen amb fraoquesa, i ho díuen 
perque realment ho sentel1. Llastima que al final, la 
icleologia que tenen vos tes i la nostra, i els metodes de 
dur a terme moItes de les realitzacions ens facin estar 
tan eofOl-a. 

En el primer debat que varem mantenir, vosN!s 
em demanaren realitzacions, i jo havia exposat teories, 
en el de l'any passat, li vaig haver de dir que havÍem 
de canviar les aradores perque jo venia amb realitza
cions, i vostes em demanaren teoria. A la fi, enguany, 
ens hem trobat a mitjan ca mí i, amb un brillant dis
curs, voste ha sabut posar ideologia per clavant, i rea
litzacions, per darrera, les seves, que no coincideixen 
amb les meves, pero les ha sabut posar. És realment 
trist veure que hi ha un grup que pensa que el Govem 
Balear té absoluta incapacitat per fer una política nova 
i distinta, que només podria fer una majoria de pro
grés, ja hi tomam es ser, en aquest costum invetera 
que el progrés és patrimoni particular d'uns certs 
grups. Jo crec que si voste fes una enquesta als grups, 
pero una enquesta real, jo no crec que n'hi hagués cap 
que no volgués defensar el progrés. L'únic que passa 
és que caelascú, com diuen en bon mallorquí, té la seva 
manera de matar puces. 

Que tot és possible cle mi llorar, i més dins la nos
tra Autonomia? No hi ha elubte, estam davant el nai
xement eI'unes institucions, estam clavant el seu pri
mer període d'actuació, estam davant tot un cúmul 
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d'una Administració que s'ha fet per suma de tants de 
grups diferents, de grups d'Admínistració Local, ele 
gmps cl'Aclministració Central, cl'Administració Perife
rica, elc gent que ha vengut d'organismes autonoms, i 
per que no?, de políties que hem arribat a la elarrera 
hora i al darrer tren a aquesta aetivitat, que tots feim 
I'immens esfor~, tots, ele posar a contribució el millor 
que duim eadaseun de nosaltres perque el resultat si
gui el'alIo més favorable. Sempre dins el context 
d'aquest Estatut que tampoc no és exelusívitat de cap 
grup, sinó que també és pauta i norma d'aetuació ele 
tots els gmps. Pero és eert quc elebats com el d'avui, 
com el que mantenen grups com el seu i com el nos
tre i com el Grup Regionalista, aquí, feim un vertader 
esfor~ per refor~ar l'Autonomia, tots junts ens pen
sam posar en comú problemes, encerts i deseneerts, di
fíeultats i tractam ele cercar aqueíxes grans línies mes
tres que ens han ele treure políticament de les díficul
tats. 

Jo sé que els preocupen els aspectes practics i tot 
aqueix grau de compliment i d'incompliment del que 
ha manat el Parlament aquí, pero també em pareix 
que ha exagerat voste moltíssim, és just que ho faci, 
és en el seu dret, a l'hora de valorar els compliments 
i els incompliments, ele les resolucions manades per 
aquest Parlament, que fossin realítzables immediata
ment, s'han complides totes, pero, el que passa és que 
amb massa freqüencia, presentam en aquest Parlament 
deterrninades resolucions a les quals, tots, a nivell teo
ríe hem d'estar disposats a donar-hi suport vivament, 
pero que al final no són més que un voluntarisme, 
d'aconduir la nostra política cap a determinades fina
litats, sense, tal vegada, els mitjans necessaris o les ca
pacitats necessaries, que de tot ha de crear-se en aquest 
món. No és, per tant, un pla sistematic d'incompliment, 
aixo no ho puc acceptar, de cap manera. I si vos te fa 
una analisi intensiva d'aquests plans, veura com arriba
ra a la conclusió que alguns, sí estan encara sense rea
litzar, pero que no són ni els més ni els més impor
tants, i que quan hagi llevat els que no han pogut ser, 
malgrat hi hagués voluntat, no podria dir el que avui 
ens ha dit. 

No hi ha por en el control parlamentari, no hi ha 
por a admetre les seves protestes, no hi ha por que el 
que aquÍ acceptam entre tots, sigui en la línia de con
ducta, el que passa és que distinta és I'opinió que es 
elóna quan es presenta aquí una Proposició i la que es 
elóna després en el carrer. Hi ha grups molt feiners, de 
I'oposició, que com els ca¡;adors a l'aguait esperen saber 
qualsevol acció que inicia el Govern o que és a punt 
de dur-se a terrne o que s'esta gestionant, per fer I'opor
tuna presentació en aquest Parlament de la Proposició 
corresponent. Sistematicament, el Govern i els Grups 
Parlamentaris que li donen suport, han d'explicar allo 
del ja és en marxa, si aixo ja ho feim, si ho feim, quin 
inconvenient a dir que no? Sera una voluntat majorita
ría de tots, fins aquí esta bé. Pero, en sortir al carrer, 
llavors hi ha alIa ele, si no els duim de la ma, si no 
ho hagué!:sim proposat nosaltres, si no fos perque nos
altres els estam mobilitzant, el Govern esta aturat. És 
cert que hi ha accions que són positíves si es duen a 
efecte entre tots, pero també hem de tenir esment a 
utilitzar la demagogia electoral, perque, a vegades, va 
en contra de la possibilitat de prendre aquests acords, 
amb els quals tots estam, fonamentalment confonnes. 

El que sí li puc garantir és que no hi ha cap in
compliment per falta de voluntat. On ja no puc esta 

tan el'acord, pero també és normal, és dins I'analisi 
que voste fa del seu discurso Em bastaría una sola 
frase, per no fer-ne, en absolut, caso Voste ha arribat 
a la conclusió que la política de Govcrn estant així, com 
allo de feis el que vulgueu aIs grups de pressió qUe 
donen suport al Govern. Quasi quasi, si no ens ho ha
víem de prendre a broma, ha aparegut, en aquesta sala 
per una qüestió completamcnl aliena, determinada per: 
sona, i quan ha passat, era el tcmps del descans, ji he 
dit, ja veuras C0111 ens cliran que el gran patronal Ve 
a donar instruecions al grup polític, se n'ha rigut, pero 
ve't aquí la gran patronal clonant les explicacions al 
grup polític, ve't aquí les presions, pero, senyors, grups 
de presisó n'hi ha poes, i aquests grups de pressió són 
formats per molt poques persones, i vots en tenim qual
cun més que els deIs empresaris. El populisme, tampoc 
no és exclusivament d'un sol gnlp. 

Que té efectes positius el men discurs, moltes gra
des. No esperava manco de vostes. Pero que són irrea
litzables per manca de quantificació. Em perdoni, Sr. 
Serra, tampoc aquí no puc estar d'acord. El Pla de 
Reactivació Industrial i de foment de noves indústries 
és absolutament quantificat, aItra cosa seria que em 
eligués d'on treurem eIs doblers, pero el que sí li puc 
assegurar és que en els pressuposts d'enguany, hi hau
ra ja la part proporcional a aquest exercici, perque 
aquest no és un pla del Govern, jo li he dit amb. anti
cipació, quan contestava el Grup Socialista, és un Pla 
que esta fet pel sector, pels respectius sectors, i quan 
die sectors, no dic els empresaris, dic els sectors que 
tenen unes opinions i que les manifesten d'unes formes 
i que han dut aquests necessaris tres anys de contacte, 
primer per donar aqueixa confianc;:a entre Administra
ció i administrat, i es troba tan quantificat que cadas
cuna de les seves pass es, pesseta més, pesseta manco 
pensam el que ens augmentara la infIacció al lIarg d'a
quests cinc anys, és absolutament quantificat. l, a més, 
feim les pass es necessaries perque aqueixa finan~ació 
a que voste diu que donara suport, ens puglli venir d'un 
sistema que tampoc no ens costi a les Balears, sinó 
que ens doni, de qualque forma, una miqueta més de 
justícia distributiva a J'hora de comparar el que lliu
ram j el que donam aJ Govern Central. És absolutament 
quantificat, i no li estrayi que ho demanem al Govern 
Central, forma part ele la nostra obligació, i si el que 
ens correspon per financ;:ar aquesta Comunitat, no ens 
ho poden donar per percentatge o per participacions en 
pressupost o per participacíons en recaptació, ho po
dem obten ir pels mateixos perÍodes de temps, pels ma
teixos anys provisionals que aquest finan¡;ament ha de 
durar, via convenis, escolti, al final, el resultat és el 
mateix. I no hi ha ni ocultisme, ni formes no con fes
sables, perque els convenis amb l'Administració Central 
es finnen públicament, i si hem donat, en lloc d'un 
<<110», un «sÍ», una abstenció al sistema de finan¡;ament, 
és perque, per primera vegada, dins aquest dialeg, cada 
vegada millor, que ens diuen que hem de tenir amb 
l'Administració Central, i que nosaltres hi desitjam 
tenir, s'esta comen¡;ant a -reconeixer, per primera ve
gada, que hi ha situacions, voldríem emprar les parau
les exactes del Ministre Solchaga, que, per cert, és un 
frontó, que tot el que li envien, ho torna, pero sempre 
ho torna sense contestar, que diu que requereixen so
lucions «ad hoc». Dones, si «ad hocll vol dir convenis, 
si «ad hoc» vol dir finan~ar la nostra reactivació indus
trial propia, si «ad hoc» vol dir poder tenir mitjans su
ficients per poder preservar aquest patrimoni paisat-
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gístic que tant ens preocupa a tots i si «ad hoc» vol dir 
que podrem tenir mitjans financers per poder fer el 
pla de sanejament de les costes, benvingut sigui l'«ad 
hoc», que quasi quasi sembla un document inventat 
per la Conselleria d'Economia, benvingut sigui perque 
ens deixara lliures a d'altres mitjans economics per de
dicar-los tot aixo altre, que, estam d'acord mnb voste, 
ens diuen que ens fa tanta falta. 

Pero no em digui que no lluitam per fer-ho, per
que aixo no seria tota la realitat, i sí efectivament li 
he donar la raó que ens falta la quantificació econo
mica, no ens falta, l'hem llevada a I'h ra de presentar
la el Parlament, la quantificació del Pla de De nva1u
pament Regional, per una raó, perque tao pre5l h.agu~s 
entrat aquesta quantificació, vostes ens hague 5111 ltt 
que era mentida, i els hauríem hagut d dir qu ·' és 
c"ert, és que estam pendent de saber exactament en que 
queda el sistema de finanr,:ament i quina fórmula ten
drem per poder-la aplicar a les distintes intencians, si 
s'ha retardat la presentació del Pla, és perque s'ha re
tardat el finanr,:ament. I si fa un any que vostes espe
ren el Pla de Desenvolupament, nosaltres esperam la 
Llei de Finanr,:ament definitiu d'enr,:a que el Ministre 
d'Administració Territorial era el Sr. Pons. 1 ens fa 
tanta de falta com a voste per planificar, i ens fa tanta 
falta com a vostes per poder posar prioritats, i esperam 
qu aqucsL pie, í una vegada per Loles, almanco per 
cinc al1' s, podr · m dir-li í, si fa falta definitivamcnt 1 
financ;:umen . Pcrqu' nO imp rlen c1s conceples, in ' ¡ 
quanLila ,que en lCnlr les quantital i un concepte 
fixos, els altres ens restaran d ispOllib l -s per re !' el que 
és necessario 

Amb el que tampoc no puc estar d'acord és que 
voste em faci la demagogia de dir que sobra una Conse
Heria, que no per petita ha deixat de ter la seva feina, 
i que voste, intencionadament ha dit de TrebalI, és de 
Transport i Treball, i sí en treball, és cert que per man
ca de competencies no ha dut a terme una acció directa, 
que també l'ha duta, l'ha duta indirectament a través 
deIs seus esforr,:os a cercar convenis, a cercar partici
pacions i a cercar suport, pero é que ai:-:o només era 
una part, i la més petita de la seva feina, voste s'oblida 
que gracies a l'actuació de la Conselleria més petita del 
nostre Govern i amb manco m iLjan del no tre Govern, 
a lm.anco va rem complir a lguna cosa del que nosattres 
prometércm a la Investidura, que era tractar al rnaxim 
possible que el que puguin fer les empreses privades no 
ho [aeí una emp!"e a estalal, i gracies a la brillant actua
ció d'aquesta Conselleria, s'ha dut a terme la repriva
tització. de quasi, ens en falta un, quasi tot el trans
port públic el'aquestes illes, del regular, s'entén. Per 
tant, Conselleries inedites, em cregui que no n'hi ha, 
Conselleries més voluminoses j més petites, sí, pero 
totes dignes de la feina que rano 

I ja som, deia aquell, ja som a Reus, ja som él J'ac
ció social. I aquesta torna ser una de les díficultats en 
que ens trobam cada vegada que vos te puja aquí. Per 
a \Toste, acció social, sempre la talla per la meitat, la 
deixa al nivell deIs marginats i la deixa al nivel! de 
tots aqueIls que pateixen una dificultat, especial i de
terminada, pero les solucions que voste desitja sempre 
són les d'abaix, les pun luals, les momenUmies, 110sal
tres sempre hem pensat que quan es vol evitar una 
conseqüencia greu, que tengui la nostra societat, s'ha 
de llevar deIs problemes, si volem llevar i volem actuar 
contra, vaja, no contra, sinó a favor, deIs que no tenen 
feina, no hem d'anar a elonar-los almoina, que també 

ho feim, perque tots els problemes que tenen moltes 
d'aquestes persones han vist duplicat el nombre de les 
assistencies que feim, dedicam un 12 % del nostre pres
supost a aquesta acció social que voste vol. Hi ha ajun
taments molts importants que tenen quasi tant de pres
supost com nosaltres, qualque vegada més, que hi de
diquen el 2 %. Esperem que en la Llei d'Acció Social 
aixo es modifiqui. I no és victimisme. 

NosaItres pensam que s'ha el'atacar des d'un altre 
punt, i per aixo el meu discurs d'ahir, si hi ha falta de 
feina, si hi ha gent que no té feina, el que hem de 
cercar és la feina, no el subsidio Si hi ha impossibilitat 
de crear nous llocs de feína o no hi ha !loes de feina a 
bastament, el que hem de facilitar és que es posin em
preses, no només, sempre que sigui cobert el mínim, 
l'altra cosa, que també s'aién, que també es fa, no a 
bastament, possiblement té raó, no a bastament, a 
pesar que de l'any 83, 583 milions de pessetes des ti
nats a aquestes finalitats, enguany n'hem dedicat fins 
a 1.000 milions, en una Comunitat Autónoma que, arnés, 
des que té les transferencies ha hagut d'absorbir un 
diferencial amb manco de 151 milions, on un menjaclor, 
l10més per posar un exemple, deIs transeünts, ha passat 
cl'atendre ele 100 casos/día a 228 i ha triplicat la quanti
tat destinada a alimentació, no ens costa tres vegacles 
més, "inó que donam tres vegades més el'alimentació. A 
més s'han fet convenis, a més, es construeixen centres 
nous, en una paraula. 

1 no em digui, i aixo és fonamental, que dins el 
nostre discurs el'ahir no va sentir parlar de transferen
cia de recursos excedents, perque crec que en vaig par
lar i moltes vega des , em vaig fet fin s i tot reiteratiu, i 
pesat, i aixo que vaig botar, a l'hora d'expressar-me 
aquí, públicament, tres paragrafs elels que duia escrits, 
vaig parlar constanment de la necessitat ele transvasar 
aquests exceclents, i escolti, aixo és fer acció social, aixo 
és crear, aixo és crear alguna cosa d_efinitiva i duradora, 
perque qualque dia ]'acció social no sigui necessaria. 

De finanr,:amentautonomic, ja crec que n'hem par
lat prou, vostes i nosaltres estam d'acord, del que no 
'esta ben assabentat és de la liquidació del 84, que sí és 
dins aquest Parlament, voste ha dit que no. I, a més, es 
debat l'informe tecnie, no esta acabada, pero es debat. 
S i 110, repas i el que ba dit. 

E l probl 111a es traba sempre a de Ldar n t're les 
utopies j e ls possibilisme , i esta bé qu> qualcú fuc í 
el papel" d I'ulbpic, pel'qu 1. és neces a l-i, j e la bé que 
qualcú faci el paper de el' la consciencia permanen t 
que dama, p ro 'lui governa té I'obligació de, tot es· 
coltant les u tapies, fee po. ibili m , i nosal Lres pI' 'u
ram ser po s ib ili t s, poss ib iJjstes a l'hol-a de compren
dI' que efectivament encara es cometen mol tes ¡lTegu o 

¡aritar • són 2.000 empleats, són moJtíssimes llores de 
fer realitzacions, són moftíssimes, i quaIcunes se n'es
capen. L'important és l'esperit, si hi ha esperit de con
tinuar lluitant contra aixo o no, possiblement vos te em 
continuara dient que no, i jo Ji dic i li assegur que 
sI i , a Olé . eSlam di posats cada día a demostral'·ho, i 

bservi guines eren les seve intervencions al p l-inc ipi i 
observi qu ines són les seves in ervencion s d'avuí, sen-
e voler d ir qu 'hagin uperat lolatmeot, pergue l 

dia que s iguin totalm nL sl..Iperat les dificultals i e ls 
probJemes, po siblemenl sobraI"em , absolutamenl, tol . 
1 aixo seria una altra utopia. 

Com estic d'acorcl que necessitam amb urgencia 
[a L1ei ele la Funció Pública, i li assegur que hem pe
da[ejat tot el que fiem pogut en aquest sentit. 1 fa un 



2234 DIARI DE SESSIONS/Núm. 77/11 12 novbre. 1986, a les 17 h. i dia 13 (~el mateix mes any a les 17,30 h. 

an)', aquí, varem dir que era a punt de !liurar-se, i en 
un any ene;:a no hem pogut aconseguir que la negocia
ció, perque ha de ser fruil del dialeg, o no?, amb les 
Ccntrals Sindicals, per una banda, que hi han posat 
tol el que han pogut, pero que es varen veure primer 
retardades esperant les eIeccions sindicals, i aixo ens 
va obíigar a esperar uns mesos, i després a negociar
les amb elles, i les negociacions han estat més amplie s 
o més duradores, tal volta per falta de suficient capa
citat, no die que no, o de no tenir el temps necessari 
disponible per atendre-Ies, la negociació ha estat !lar
ga, i ha anat a Madrid,' si s'ha negociat amb el Minis
teri, i s'han fet eorreccions que hem hagut d'assumir 
una aItra vegada, perque volem estar. 1, en aquest mo
ment, és únicament i exclusivament pendent que fixin la 
data des de Funció Pública de Madrid, per tenir la reu
nió de la Comissió Coordinadora de totes les funcions 
públiques de totes les Comunitats Autonomes, perque 
no hi hagi divergeneies. Li garantese que el dia que la 
tengui seré autentieament [elie;:. 1 aixo per una cosa 
fonamental, una cosa que no hem practicat aquí, que 
no ho hem practicat mai. Perque som, preeisament, i 
per regla general, partidari més de tenir funcionaris 
que de tenir contractats laborals, perque per ser fun
cionari hi ha moltes més dificultats per entrar, i hi ha 
mol tes més passes a donar, pero, precisament se selec
ciona millor la gent, i perque els contractes laborals, 
a la curta o a la Ilarga, no creen més que problemes 
si no són més que, en casos, molt concrets i molt tem
porals. 

Per aixo mateix, li vull fer aquesta manifestacló, 
seguim Iluitant per l'eficacia i la transparencia, li puc 
admetre que ens falta encara molt per aconseguir, pero 
que posam tots els mitjans materials i humans al ser
veis de tots, perque volem que qualque dia, un grup 
que té la seriositat que tenen vostes, no tengui dife
rencia entre els voltants de les ciutats i la resta de les 
illes. 

Moltes grades. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. President. 
El Sr. Sebastia Serra Busquets, té la paraula. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Grades, Sr. President. Bé, en primer Iloc, volem 

parlar, en aquesta replica, d'un tema que, per a nosal
tres, seria probablement anecdotic, pero que ates que 
s'ha tret, creim que l'hem de dir. Quan nosaltres par
lam, Sr. CañeIlas, de grups de pressió, no ens referim, 
en absolut a la CAEB, la PIMEN, perque són entitats 
socials, economiques molt importants, tan importants 
com qualsevol altra entitat social o economica d'aquest 
país, de les Illes Balears, i, en definitiva, són les que 
han de dialogar, són les que han de negociar i han de 
participar. Quan nosaltres parlam de grups de pressió 
parlam d'un aItre tipus de petites organitzadons, de 
petits grups de ciutadans que actuen d'una aItra ma
nera, i que voste perfectament ho enten, perfectament 
ho sap, i nosaltres, en aixo, hem de dir que creim que 
basta, que no fa faIta aprofundir més en el que és un 
grup de pressió i un grup de ciutadans. Pero que quedi 
molt ac!arit per part d'Esquerra Nacionalista-PSM, tots 
els respectes i reconeixement, tant al President, Sr. 
Francisco Albertí, de la CAEB, com a la mateixa enti
tat, igual que a Comissions Obreres i UGT o a qual
sevol aItra entitat social o economica. Pero cal dir-ho, 

perque, obviament, pareixia que avui aixo anava per 
aquí i, certament, no va per aquí. No s'ha de minimil_ 
zar mai el que és un grup de pressió, i a les Illes Ba
lears n'hi ha hagut, n'hi ha i els puc assegurar que 
[ins i tot un tecnic d'aquesl Govern, la setmana passa
da, a un debat públic, no va defensar, i per a mi va o,cr 
vergonyós, l'actuació del Govern, em referesc al debut 
públic sobre un tema que ha crispat seclors socials de
lerminats, jo crec que sensc raó, i és el sector de ca

c;adors. Al "Círcul Mallorquí» un tecnic d'aquesta Aclmi
nistració Autonomica no va defensar les actuacions i els 
decrets de la Conselleria d'Agricultura, i vaig haver de 
ser jo, precisal11ent, qui.ho va defensar així com va po
der a un al11bient hostiL 1 ho he de dir, perque, Sr. Ca
ñellas, aixo s'ha de tenir molt cIar, i alla hi havia genl 
que exercia com a grup de pressió en aquell moment. 
Per tani, que quedi molt ac1arida aquesta primera qües
tió elc que és un grup ele pressió i cl'exemples de cles
coordinació dins la mateixa Acll11inistració, perque un 
Govem ha de tenir una unitat d'acció, si un Govern 
s'equivoca, llavors, rectifica, pero el que no pot ser 
és que hi hagi una cosa que, en mallorquí, diríem, des
varieg, i perdoni l'expressió. 

Entrem un poc a discI'epancies molt puntual s i 
molt clares, que nosaltres volem plantejar. Voste ahir 
va parlar, i per a nosaltres és un deIs temes fonamentals 
en política económica, deIs excedents, i en va parlar qua
tre vegades, em sembIa, quatre vegades que vaig pren
dre nota, pero cap vegada no vaig veure una concreció 
respecte deIs excedents que voste i jo reconeixem que 
existeixen, i són molts. Perque nosaltres creim que a 
partir d'uns fets determinats de la nostra realitat eco
nomica i social és quan podem veure quina idea es té, 
concreta, d'orientació deIs excedents. Perque el que és 
fins avui en dia, ni amb el Consell General Interinsular, 
ni amb el GoveITl de la COl11unitat Auton~ma,. no hi ha 
hagut fets concrets de transvas cl'excedents de sectors o, 
sobretot, que els excedents hagin servit per a una reso
lució de la problel11atica social. 

Pero també voldríem entrar a una serie de proble
mes de tipus practic i que són, precisament el terreny 
deIs incompliments, que segons nosaltres existeixen dins 
un an)' i busques. Bé és ver que al passat debat de 
l'Autonomia, quan varem parlar de resolucions, tots 
els grups ens hi varem abocar, tots els grups, Popular, 
Socialista, Regionalista i Esquerra Nacionalista, i bé 
és ver que tots varem fer una lectura de la realitat del 
nostre país, i bé és cert que varem detectar uns pro
blemes territ.orials, economics, socials i culturals i va
rem soHicitar resolucions, i és ver que s'han fet coses 
en aquest terreny, pero curiosament, i aquí és alla on 
nosaltres volem tocar fons en aquesta replica, és que 
en els temes que nosaltres creim que són els que mi
llor podrien augmentar la consciencia autonomica, do
nar que hi hagués més participació de tots els sectors 
socials a l'Autonomia és precisament en els temes que 
han quedat a mig camí o moltes vegades, tenim bastant 
de por que no s'hagin ni comene;:at. 1 és per aixo que 
hem de concretar moIt els terrenys que per a nosaltres 
continuen encara vigent d'incompliments. Un és, i és 
molt greu, el pla d'infraestructura respecte de les illes 
menors, deIs Consells Insulars. Molt poc s'ha caminat, 
practicament gens. El segon, i aquí sí que és un tema 
de transvas d'excedents, de sector terciari o secundari, 
és el famós pla de productes de qualitat de les Illes 
Balears, que nosaltres hem soHicitat. 1 ja els ho deirn, 
soHicitarem el «label» de qualitat per al formatge ma-

l· 
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llorquí, per a la sobrassada, per als vins" perque, afortu
nadament, Menorca ja ha aconseguit la denominació 
d'origen. Pero, obviament, només és a partir d'aquesta 
divulgació deIs nos tres productes, dins el nostre mer
cat, que és un deIs més importants i més rics de l'Es
tat Espanyol, afortunadament, a partir d'aquesta divul
gació i del control de qualitat, és possible oferir un pro
grama economic concret de transvas sectorial quan par
lam d'excedents. Pensin que és precisament per aquí 
on nosaltres creim que amb molt poques paraules i 
amb molts pocs decrets i amb molt poques lleis, es 
té un programa economic concret, i de futur i comple
mentari en el turisme. Per altra banda, i hem de recor
dar-ho, els temes, i ja ho hem dit avui, pero cal recor
dar-ho perque refrescar la memoria és imprescindible, 
és el foment de l'ocupació juvenil. Activitat que hi ha 
haguda: practicamen t nuHa. També, obviament, temes 
de tipus cultural, molts d'incompliments hi ha hagut, i 
per a nosaltres, els nacionalistes, els incompliments 
reiterats de la Llei de Normalització Lingüística, apro
vada per consens en aquest Parlament, afortunadament, 
és un deIs temes que també ens ha sabut molt de greu 
entendre que no existeix la comprensió en la mateixa 
!\dministració Autonómica respecte d'aquest tema. 

També voldria reiterar-los tipus d'incompliments 
lerritorials. Ja estam que hi va haver una reprovació 
del Conseller d'Orclenació del TerrÍtori i que ha tengut 
pocs efectes, no els discutim aquests efectes, pero el 
que nosaltres sí volem concretar és que hi ha unes me
sures que no s'han pres, de protecció del medi ambiento 
Vos te, Sr. Cañellas, ens deia fa una estona i ho deia 
ahir, volem doblers de Madrid, per comprar espais na
turals, pero nosaltres pensam que si bé aixo és legítim, 
hi ha una cosa que és a les seves mans, i que és, quan 
hi ha un projecte de destrucció, logicament, el Govem 
de la Comunitat Autonoma pot perfectament no auto
ritzar aquesta destrucció i ser conservacionista, i, a 
hores d'ara, no coneixem cap cas concret, que, a par.
tir de vostes, dd Govem o del Grup Popular, hi hagi 
sol projecte conservacionista. Nosaltres volem, una ve
gada més, reiterar que hi ha uns estudis, bons estudis, 
sobre quins espais naturals s'han de conservar a les 
Illes Balears, estudis científics, estudis ponderats, com 
són els de I'INESE, comanat per vostes, senyors elel 
Govern, i el d'ICONA, pero no han estat, en absolut, 
objecte ni de debat, ni tampoc de dir aquests són els 
espais o són uns altres. 1 creguin que l'espai es des
trueix dia a dia. 

1 jo vull, ja amb un optimisme moIt gros, perque 
.. nosaItres creim en l'Autonomia i en la democracia, 

i en la justícia social, volelria reclamar a veure 
si ens posam d'acord entre tots, per evitar que 
Cala Mondragó sigui urbanitzaela. És un tema que 
a aquest Parlament ha vengut, és un tema que es troba 
als ajuntaments, als jutjats, a moltes Comissions, pero, 
pentura, ara seria hora que acabem aquesta Legislatura 
protegint un deIs espais que creim que és urgent i que, 
a hores el'ara, té molts de perills. Per aixo, enviam 
aquest envit, a veure si seria capaC; el Govern, com a 
mínim, de presen tar la protecció de qualque espai pel 
seu compte. 

No voldria a11argar-me massa en aquesta replica, 
pero, Sr. Cañe11as, ens cregui, nosaltres, quan parlam 
d'acció social, que és un tema a que voste ha dedicat 
Una part important del discurs, partim d'una idea cen
tral, qui té necessitats, té urgencia de solucions, en 
aquestes illes, pensam que és absolutament absurd i 

- --

no tendrem la conscIencia tranquiHa fins que ho ha
guem aconseguit, que una filla, Mallorca o una altra 
illa, Eivissa, o una altra, Formentera, Menorca té més 
dificultats de tipus economic, pero aquestes tres prime
res que he anomenat i per extensió i solidaritat Menor
ca, nosaItres no estarem tranquils fin s que els proble
mes de la gent marginada, de la gent aturada, de la 
drogadicció, de la delinqüencia, siguin problemes que 
resolguem, perque, amb la riquesa generada en aques
tes illes, afortunadament aquests darrers anys, i fins i 
tot, avui en dia, pensam que no es pot tolerar que hi 
hagi gent amb problemes socials, d'aquesta gent que es 
troba als sectors més desafavorits de la societat. 

Per tant, nosaltres, una vega da més, i no des de 
les utopies, perque hem procurat parlar, avui, de temes 
molt concrets í, pensam, molt aclaridors, pero, aíxo sÍ, 
des d'una ideologia i línia de conducta, contínuam plan
tejant, com a Esquerra Nacionalista, unes alternatives. 
Nosaltres els demanam un darrer esfon;, falten un pa
rell de mesos per acabar aquesta Legislatura, els de
manam que escoltin més el Parlamento Jo vaig tenir 
autentica vergonya quan vos tes varen haver de prendre 
mesures per a la cac;a deIs tords, 'luan vuit hores o 
deu abans, en aquest Parlament, els ho deiem, i vos
tes, no hi havia manera. i, en canvi, l'endema, un Di
rector General que havia parlat 2qUÍ, com a Diputat, 
certament, pero com a Director General de Consum, jo 
vaig elir, pero; bé, quin ric\ícul és aquest? I aixo són 
temes que, em creguin, si vos tes confien més en el 
Parlament, si vostes volen actuar més en una realitat, 
creim que es poden anar resolent i creihl que el que 
fa falta en aquestes iIles és, encara, fer feina amb mo
destia, pero molta feina, perque la gent cregui en aques
tes institucions, que encara no són arrelades. 

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

EL SR. CAÑELLAS FONS: 
Sr. President. Senyor Portaveu d'Esquerra Naciona

lista-PSM, em permeti que amb tot afecte els digui 
que vos tes, que tan interessats estan que se solventl el 
problema de l'hipodrom de Son Pardo, en aquest cas, 
acaben de perdre el troto Havien dut una carrera molt 
bona fins ara, pero en aqueixa darrera intervenció em 
pare ix que els han desqualif'icat. Els ha desqualificat, 
tan soIs, el comentari sobre a110 deIs grups de pressió, 
el que, des d'aquesta tribuna, jo he comenyat, dema
nant permís per [er una broma, voste ho ha volgut 
convertir en un serial. Sabem perfectament que és un 
grup de pressió, la importancia que podien tenir i el 
cas que se n'ha de fer. I crec que hem gastat prou sa
liva per parlar d'aquest tema. 

Concreció d'excedents. També sabem perfectament 
que és un excedent, i també crec que estava concretat 
en el discurs d'ahir, quines eren les formes que trac
tavem d'oferir perque aquests romanents financers, 
aquestes quantitats a punt de poder-se invertit, que 
cercant rendiments alts, puguin fugir d'aquestes terres, 
tenguin una excusa, una obligació, malgrat sigui moral, 
i una possibilitat economica de quedar aquí, de produir 
aquí, de solventar problemes aquÍ i d'incrementar la 
nostra activitat económica aquí, i assenyalavem dins el 
Pla de Reindustrialització quins eren els camins, quins 
eren els aHicients, quines eren les fonnes que dona
ríem, que aquest Pla preveía per poder aconseguir aíxo. 
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El sistema i la contestació a la resolucíó deis pro
(rrames de qualitat de Balears esta presentat al Parla
~1ent i. endemés, no és una acció concreta i determ~
nada, no és una acció puntual a un moment determl
nal, per donar gust a una reso]ució, aixo o s'assumelx 
COID una acció permanent d'actuació del Govern o és 
un paper banyat, i jo cr~c que ahir, ,simplement am,b 
)'exposició mateixa, nomes a moele d exe.mpl,e, ~ue es 
I'activitat industrial que realltzam, qum es 1 esfor~ 
dins l'agricultura que s'esta fent, vostc veura que és 
un esfore;: per defensar tot aquell producte que, havent
se fet aquí, que poelent-se realÍlzar aquí, malgra~ .ten
gui un cost extraordinari, pel fet geografic, .. de mltJar:s 
de producció que encareixen el nostre producte, nom~s 
pe) fet de tenir una qualitat, pugui ser ~enut .a~b ~es 
facilitat, pugui ser promocionat amb mes faCllltat .1 e~ 
fet simplement ele dir-li que és fet a Balears, SlgUl 
prou distinció. 

Jo pens que cap altre deIs temes que voste h~ trac-
tat en el darrer moment mereixen que ara contmuem 
debatint-los, per desgracia seran temes que els haurem 
de continuar debatint, moltes, moltíssimes vegades, 
tan aviat com ens posem d'acord per poder dir que 
amb l'esfor~ de tots els haurem solucionat, sera el m?
ment en que aquella enhorabona i moIts anys que JO 
li donava en el comene;:ament, la podrem donar qualque 
dia al poble de les Illes. 

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

Juan. 

EL SR. VIDAL JUAN: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputat. Un e~ercici res

ponsable de la funció política obliga, en u~ ~~bat com 
el que ens ocupa, a practicar el que, en dehmtlva, cons
titueix, l'essencia mateixa de la política: escollir d'en
tre les alternatives possibles, la millor, la més solvent, 
la més raonable. 

El President del Govern Autonomic va centrar la 
seva intervenció d'ahir sobre l'estat de l'Autonomia, al 
voltant de la sÍtuació económica balear i el conjunt de 
polítiques arbitrades per millorar-Ia, mantenir-la i po
tenciar-la. Els distingits representants de l'oposició, fi
deIs, d'altra banda, a tota la seva trajectória política 
d'aquests anys, han oposat, amb legítima, que no afor
tunada, per part d'alguns, dialectica parlamentaria, la 
seva versió de l'estat de la nostra Autonomia. No en 
va, per sort o per desgracia, des d'aquesta tribuna, te
nim oportunitat, els Grups Polítics, de donar la imat
ge, de donar la talla política més autentica que, a tra
vés de qualsevol prefabricat «look» electoralista, i per
donin l'anglicisme. 

Als Grups, no obstant aixo, ens correspon ara op
tar, pronunciar-nos, jutjar, en definitiva, sobre les dis
tintes versions que han estat exposades. Bé, sUpOs que 
no estranyara a vosses merces, que el Grup Popular 
~munci'i el seu suport al Govern Autonómic i a l'expo
sició que ens ha estat feta per part del seu President. 
Pero, aquest suport, senyores i senyors Diputats, no 
és fruit solament deIs obvis lla~os polítics que unei
xen el Grup Popular amb el Govern de la Comunitat 
Autónoma, sinó també i sobretot d'una responsable 
anaIisi del panorama polític que se'ns ofereix davant 
deIs nostres uIls. 

Escoltant l'exposició del President Cañellas i la 
deIs a)guns oradors de l'oposició parlamentaria, no he 
pogut per més meditar sobre una carencia clamorosa 
que ha informat la nostra Autonomía en aquests pri
mers anys de la seva existencia. I c1ues qi.icstions han 
sorgi1, imlT1ecliatament a la superficie: primera, que 
c1issortadament, aquí no hem pogut gaudir el'aquest 
conscns amb les gr~ms qüeslions d'estat autonomic 
que acostumen informar el naixemcnt de les democra· 
cies i institucions solvcnls, i segona, que tenint en comp. 
te que ¡'Autonomia és una empresa comuna, la respon
sabilitat ele la qual hauria ele ser compartiela per part 
ele totes les forces polítiques representades en aquesta 
Cambra, en existir enfront de la tasca del Govern tan 
soIs una política a la contra, ele negativitat i de pro
testa, tenint tan soIs una visió parcial del tema que es 
debat, la que pot derivar-se de la versió que contempli, 
segons les distintes optiques diferents, com és obvi, la 
política del Govern, pero no l'autentic estat de la nos
tra Autonomia vist globalment, com hauria de ser, per
que el Molt Honorable President ha exposat, sumaria
ment, els eixos d'una política que pot agradar més o 
menys, pero que és una política, és a dir, un projecte 
globalitzat de mesures, projectes i realitzacions referi
des a la societat balear, pero no ha volgut fer referen
cia als continus obstacles que ha trobat i, si no ha fet, 
ha estat poc pel que han fet aquí a la nostra propia 
Comunitat Autónoma, en intentar desenvolupar aques
ta política. I aixo hauria de comptar a l'hora de fer 
una valora ció del moment actual de la nostra Autono
mía. Aíxí dones, en el moment de justificar el nostre 
suport, és bo que facem pales, que es produeix, no tan 
soIs per estar el'acord amb les polítiques adoptades, 
sinó perque aquestes polítiques han estat portades en· 
davant, superant, fins i tot, algunes travetes, la qual 
cosa !iubralla l'exceHencia de l'esfore;:. 

. Si amb aquesta oportunitat important que se'ns 
ofereix a tots els grups, ens posam a discutir o a dis
cu sions sobre temes ane dotí ,supo ats escandols, m· 

ilacions a bregues de patí de ve'in , diría j fios j lOl. 

i enfl'onlamenls per qü st1011S menors, i aquí no bi 
vuJl incloure el lema de le ' aigi.ie • perque no es jun· 
tassin cls termes, ddxant de banda Is grMS teme 
que, o bé mereixen el suport de la mateixa oposíció 
o propostes cl'alternatives responsables, haurem deixat 
arxivat el gran debat polític de la nostra Comunitat. 
Perque resulta inqüestionable que aquí s'ha portat a 
terme una política lingüística, malgrat que grups 
d'aquesta mateixa Cambra, a manera d'hidra de set 
cap neutralitzaven a Madrid el que aquí donavem su· 
porl. Aqul s'ba porLal a terme una política integral de 
les cost de les IIle Balears, encara que algunes ¡ns· 
liLucions gerencia de per altres partíts present a aques
ta Cambra no hi han coHabol'at precj ament a favor, 
SÜ1Ó tot el contrario Aquí s'ha pJaotejat, com ens re
cordava el Moll Honorable Sr. President, una política 
que l ndeix a compensar el ' costs de la insuJarital, 
pero membres quahficats d'aquest Parlament ban ne
gat aquests costs, reputats com a victiJt1isme demago
gic del Govern . Aquí s'ha portat a lerme una política 
sanitaria basada en fets i en realitzacion , i no en pa
rauJes, que ba dotat tots els pobles de le Illes del seu 
centre sanhari, malgrat que els Grups d'aquesta Caro
bra negaven la vrrtualitat d'aquest centres, perque 
dubtaven, fins i tot, de la conveniencia del metges de 
cap!talera o titulars de titulars aIs pobles. Aquí s'ha 
viscut una situació de recursos escassos, mentre que 
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Grups d'aquest Parlament practicaven un silenci cul· 
pós o sostenien que el financ;:amentautonómic era just 
amb les Balears, escassa la pressió fiscal que pateixen 
els ciutadans i convenient la creació d'una fiscalitat 
autonomica que gravaria encara més el sofert contri· 
buent balear. Aquí s'ha portat a tenue una política 
d'Obres Públiques, materialitzada en la millora gene
ral de la xarxa viaria, malgrat que forces polítiques 
d'aquest Parlament han criticat qualsevol acluaci6 i, 
per exemple han proposat carreteres amb un carril 
d'anada i un altre de tornada i una pista ciclista on es 
construlen autovies o autopistes. Aquí, el maxim or
gan de la sobirania autonomica, aquest Parlament, apro
vaya una extensió raonable del sostre competencial, i 
un Grup d'aquest mateix Parlament, neutralitzava aMa· 
drid el que s'havia acordat, avortant tan legítima as· 
piració. 

D'altra banda, s'han complert, en un 75 %, les re· 
solucions aprovades per aquest Parlament a l'anterior 
debat sobre l'estat de l'Autonomia, ja que de 21 ma· 
naments se n'han resolt 15, i deIs 6 pendents, 1 no ha 
esgotat encara el termini que li havien donat. És a 
dir, Sres. i Srs. Diputats, que tota aquesta serie de 
realitzacions i de polítiques que són a q1.tÍ , palpables, 
han es ta t possibles, fins i 10 (, con tra correnl, malgrat 
algunes lravetes poJítiques , ilel'lds clamorosos i opo· 
sicion , anava a dir, poc re ponsables . 

1 davant d'aquesta política coherent que a ningú 
no pot estranyar, que ja fou anunciada i dissenyada a 
la mateixa sessió d'Investidura, en que ens trobam? 
Quina política alternativa se'ns ofereix? Quina és l'es· 
tat de l'Autonomia que desitjaria l'oposició? Que ens 
ha estat ofert al poble balear com a alternativa al 
llarg d'aquesta Legislatura que tingui un mínim de co· 
herencia i de realisme? Que hem escoltat als moments 
processals en que han de plantejar, és a dir, a les in· 
te rvel1cions que han precedí! , i en altres oportlUlitats 
que s'han produH? La resposta ha estat sempre la ma
teixa. O bé la censura la prote tao Res més. Per aixb, 
el nostre vot ha de sel' un voC de suport al Govern, 
de de la responsabiJitat deIs que observam que a la rec
ta final de) primer quaLrienni autonbmic, la nostra Co
munitat ofereix un panorama sólid amb l'assentament 
de les institucions , i un panorama solvent a la -prac ti
ca d/una política cohcrenl que, insistesc, és una poli
tica que a p el que vol j sap on va, enfronl d'aquesta 
inqüestionable realitaL, le resta és el desert, el no-res, 
la pro tes ta airacla i la n ega Livitat. 

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

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Aquesta sessió queda condosa, recomen<;:ara dema 

horabaixa a les 5 i mitja. 
Bones tardes. 

EL SR. PRESIDENT: 
Bones tardes. Recomen¡;:a la sessió. Aquesta darre· 

ra part del debat es desenvolupara d'acord amb l'es· 
tudiat per la Junta de Portaveus í la Mesa de la Cam· 
bra, en base que cada Grup proposant de propostes de 
resolució fara defensa agrupadament de les que resten 
vives , contestant el diversos Grups Polítics que no 
vulguin fer í replicant el Grup proposant. Si hi hagués, 
en el seu cas, petició de paraula per part del Govern 
o del seu President, s'iniciara la qüestió incidental amb 

el darrer que lJagi parlat. Finalmen t, podran tenir tom, 
per fixar posicions, els Grups que no hagin intervengut 
en el debato La votació es fara al final de totes les pro
postes, j fora d'aixó, iniciam el deba!, donanL la pa
raula al Portaveu del Grup SociaUsta per defensar les 
propostes admeses d'aquest Grup. 

Té Ja paraula el Sr . .Toan Francesc Triay L1opis. 

EL SR. TRIA Y LLOPIS: 
Sr. President, una qüestió d/ordre. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí. 

EL SR. TRIAY LLOPIS: 
Demanaría que previament al debat es fes lectura 

de les proposicions. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Secretaria, vol fer lectura, per favor, de les pro· 

postes admeses del Grup Socialista? 

LA SRA. ENSE&AT ENSE&AT: 
« l.-El Parlament a COl-da la. con titució d'una Co

mi sió d'Investigació sobre irregularitats a la con Lrac
tació de p ersonal de la omunitat Autónoma. La Co
missió d'Investigaci6 tendd l. la mateixa composició que 
les Comission Permanent, e constituü'a ele forma im
mediata i els scus trebaLl co s 'iniél'rompran fins a la 
s va conclu i6. 

2."::'" El Parlament ins ta el Govera ele la Comunitat 
Aulonoma a elur endavant, en cooperació amb l'Aclmi
nistració ele l/E tat i els ajuntamcnts afectats, les 
a cions necessaries pelO (al de garantir el provelment 
d'a igua potable a les arees urbanes de la badia de 
Palma. 

3.-EJ Parlame11t inst.:"\ el Govern de la Comunitat 
Auto o.oma a prestar la maúma coHaboració aIs ajun
ta ments per tal d'accelerar J'entrada en funcionament 
de les es tacions depuradores d'aigiies residuals en oons
lr ucció i, així mateb:, garantir la conservaci6 i mante
niment de Lotes les estacions depuradores de les Iiles 
Balears. 

4.- EI Parlament insta el Govem de la Comunitat 
Autó noma que, d'acord amb el conveni subscrit entre 

1 rvlinis teri de Treball j Seguretat Social i la C muni
ta l Autónoma de les mes Balears, estableixi programes 
deslinats a pt'omoure i protegir la política d 'ocupació 
a sec tors productius de la nostra Comunitat, amb par
ticipaci6 de les Conselleries, les activitats inversores 
de les quals promogui la creaci6 de Hoc de treball. 

S.-El Parlament insta el Govern de la Comunitat 
Autónoma a prendre mesures d'agilitació administratl
va de superació de traves burácratiques i de coordina
ció interna, així com la implantació experimental eI'un 
sistema de finestreta única. 

6.-El Parlament insta el Govern de la Comunitat 
Autónoma a remetre, en el termini de quinze dies, en 
compliment de l'artic1e 103 de la Llei de Finances la 
documenta ció segiient referida als tres primers trimes
tres de l'any 1986: 

a) Modificacions de credit. 
b) Del grau d'execució del Fons de Compensació 

Interterritorial, així com de les seves modificacions. 
c) De les contractacions directes d'inversions per 

un import superior a 20 milions de pessetes. 
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él) De les transferencies corrents a empreses i a 
famílies i institucions sense fi de lucre, l'impart indi
vidualitzat de les quals sigui superior a 500.000 pesse
tes. 

e) De les emissions i con vcrsions de deutes acor
dats pel Consell de Govern. 

f) De les concessions d'avals acordades amb dtr
rec de la Tresoreria de la Comunitat. 

g) De l'estat d'execució del Pressupost de la Co· 
munitat, així com deIs moviments i situació de la Tre-
soreria. 

h) De totes les operacions de les quals, d'acord 
amb la Llei de Pressuposts Generals de la Comunitat, 
el Parlament n'hagi de ser informat periódicament. 

7.-El Parlament insta el Govern de la Comunitat 
Autónoma a potenciar eIs serveis d'Extensió Agraria i 
la seva assistencia directa als pagesos en les explota
cions agropecuaries. 

8.-EI Parlament insta el Govern de la Comunitat 
Autónoma que en el termini maxim de dos mesos, nor
malitzi l'ús de la llengua catalana a tota la documen
tació escrita emanada de l'Administració de la Comu
nitat Autónoma. 

9.-El Parlament acorda que la Comissió Tecnica 
Liquidadora presenti, abans del 28 de febrer del 1987, 
l'informe sobre la liquida ció deIs Pressuposts del 1985». 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, S:ra. Secretaria. 
Pel Grup proposant, té la paraula el Sr. Joan Fran

cesc Triay Llopis. 

EL SR. TRIA Y LLOPIS: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Som a la ter

cera fase del debat sobre l'acció política i de govern 
de la Comunitat Autónoma, com ens especifica l'Ordre 
del Dia c1'aquesL PIe. I avui em correspon proposar al 
Parlament l'aprovació d'unes quantes resolucions ple
naments congruents amb els temes debatuts i plena
menL coherents <1mb les posicions que ahir vaig de
fensar. 

Ahir plantejava una crítica general a la gestió de 
govern i anunciava quatre línies generals d'actuació 
distinta: la necessitat de cooperació de les diferents 
Administracions Públiques, amb el Govern de la Na
ció, amb els Consells Insulars, amb els Ajuntaments; 
l'exigencia d'una efica~ j transparent gesti6 del pressu
post; la inexcu able obJigació, per part del Govern de 
complir i fer complir les lleis del Parlament; i la COns
trucci6 d'una administració pública mé moderna, més 
participativa i més próxima. Aquest és exactament el 
sentit de les proposicions que presentam. Proposicions 
que no reprodueixen les resolucions incomplides de fa 
un any, que consideram. que continuen vigents i que 
resten pendents encara de satisfacció en el Parlament 
temes tan importants com el de la preservació del 
me di rural, de parceHacions i usos contraris, incompa
tibles amb el destí agrícola-ramader i natural d'aquests, 
com el de les propostes d'actuació per una definitiva 
catalogació i protecció del medi natural, com la inven
tariació de les urbanitzacions iHegals i les mesures 
adequades legislatives i de gestió per donar-los soludó 
definitiva, també resta pendent l'agilitació i combina
ció deIs treballs del Pla Hidrologic, de suma impor
tancia per totes les obres hidrauliques de la nostra 
Comunitat, així com la coordínació, en materia cultu
ral i esportiva deIs ajuntaments, Consells Insulars, 

amb el Govern de la Comunitat Autónoma, per treure 
la maxima renclibilitat a les infraestructures i a les 
activitats, a part, de potenciar l'acció inspectora en 
materia d'allotjaments extrahotclers que, com veiem 
ahir, deixa encara molt per desitjar. 

Per tant, no hi ha cap reproducció d'aquestes re
solucions que varem aprovar i que consideram no Com
plides i que continuen vigents amb totes les seves mo
tivacions de fa un any. 

Tampoc no proposam avui al Govern ni li dema
nam, que dugui al Parlament noves lleis, creim que el 
temps ha passat, que realment ja no és el moment, 
que ja no hi ha temps en aquest final de Legislatura 
per a l'elaboració i debat i aprovació, en aquest Par
lament, de noves lleis, ja que només un període de 
sessions, el de feQrer i mar¡;:, ens queda en aquest 
Parlamento No perque no creguem que sigui n necessa
ries, que creim que ha estat molt insuficient la tasca 
legislativa d'iniciativa del Govern . Les propostes que 
presentam són propostcs senzilles, adaptades en el 
temps que queda i adaptades, també, a l'actual capa
citat del Govern que, en opinió del Grup Socialista, 
ahir plantejada, consideram que és ben escassa. Pro
postes, per tant , que podran complir, si s'aproven, na
turalment, si tenen vostes, senyors del Govern, la vo
luntat de fer-ho. Pero que, per suposat, no esgoten ni 
d'enfara els problemes de la Comunitat Autónoma. 
Peró que poden ajudar a resoldre alguns problemes 
reals, de cada dia i que, per tant, els ciutadans consi· 
deren importants. 

Un primer bloc de propostes fa relació a aquesta 
necessitat d'un nou esperit de coHaboració entre les 
administracions públiques amb el Govern de la Comu· 
nitat Autónoma. Cooperació entre administracions que 
voldríem veure especialment exempleritzada en relació 
amb el cicle hidraulic; amb el cicle de l'aigua. Aigua 
i sanejament i depuració. Una cooperació a tres ban
des que du l'aigua de la Serra de Tramuntana, o d/alla 
an sigui i no faci falta dins l'ilIa de Mallorca per re
soldre els problemes externs del conjunt d'arees urba
nes, turístiques de la badia de Palma, del municipi de 
Palma i municipí de Calvüt i totes les seves ímportan
tíssimes arees turístiques. 

Cooperació de la Comunitat Al!1ónoma amb els 
Ajuntaments, esfor<;:os per part de la Comunitat Auto
noma per tal d'accelerar l'entrada en funcionament de 
les depuradores que es traben en construcció, perqu~ 
puguin estar en pIe rendiment aban s que comenci la 
próxima temporada turística. El problema de l'aigua és 
en la línia, el nostre plantejament, en la línia de l'acord 
unanime, realment poc habitual, que va prendre l'Ajun· 
tament de Palma a principi d'any en relació amb la 
necessitat de trobar una via de coBaboració, de con
certació entre la Comunitat Autonoma i l'Ajuntament. 
Es tracta de coordinar esfon;os i mitjans í de promou
re els convenis económics a tres bandes, que siguin 
necessaris . En relació amb el sanejament, la Comuni
tat Autonoma no tan soIs ha d'accelerar la posada en 
marxa de les depuradores en construcció i facilitar 
aquesta posada en marxa, sinó que, arnés, creim que 
ja és el moment a aquestes altures de les inversions 
en materia de sanejament, de comen¡;:ar a pensar coro 
sera el manteniment i la conservació d'aquestes costa
ses installacions. ~s dar que el Govern ha de comen
¡;:ar a pensar quines f6nnules jurídiques de conveni, de 
coHaboració establira per ta l que aquells ajuntaments 
que no tenguin capacitat própia per dur endavant 
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aquesta tasca, no pos in en perill le grans inver 1011s 
ql1 el conjunt ele la COlDuoital, eJ conjlmt deIs ciuta
dans fan per millo·rar el sanejament d'aquestes costes. 
1 que, per tan!, D aquesl eotit, reim que 'han de 
cercar rórmu les, s'han de cercar propostes, s'ba d' ini
ciar ja el coneixemenl. d'aquesta problematica perque 
; $ abul, i ajxí ha donen tots els estudl real jtzats que 
les estacions depuradores mal cuidades, mal conserva
des, amb un deficient manteniment, en pocs mesos, ni 
tan soIs anys, entren realment en situació de deterio
rament irreversible. 

Un egon bloc de propostes, van r la iODades amb 
la gestió ecoDomica del Govern, quant a I'execució elel 
pressuposl i. quanl a la transparencia el'aque La gcslió, 
és urgent i inexcusable que el Govern doni complimenl 
a les seves obllgacions en relació amb el Parlament, 
quant a la Llei de Finances, Trimestralment toca dur 
al Parlament tota una serie de documents economics, 
de contractacions directes de més de 20 milions, de 
subvencions que superin el mig milió, d'execució del 
Fons de Compensació, etc., que s'han llegit a la pro
posta i que som ja al guart trimestre i el Parlament 
~o té coneixement de tots aquests documents deIs tres 
primers trimestres de I'any. Per aixo, aquesta Llei que 
vam aprovar entre tots, a la qual el Grup Parlamen
tari Socialista va fer, en la nostra opinió, importants 
aportacions, i que va ser de la satisfacció de tots la 
seva aprovació, és important que se li do ni compli
ment i que, per tant, el Parlament rebi periodicament, 
en les dates que es marquen, la documentació neces
saria per exercir el control que la Llei li dóna, li con
fereix. 

Per altra part, un acord que afecta el mateix Par
lament i no el Govern, i és la voluntat de disposar, 
abans de final del mes de febrer, de la liquidació deIs 
Pressuposts del 1985, creim que és important anar ac
celerant la tramitació deIs informes tecnics de liqui
dació deIs pressuposts i que, per tant, aquest Parla
ment que ja no podra coneixer, ja no podra entendre 
de la liquidació del 1986, pugui tenir, amb temps su
ficient per debatre-la, la liquidació del 85, que ja s'im
ciara proximament i que, a més, és un termini raona
ble perque es pugui realitzar i elaborar aquest infor
me. 

Quant a l'administració, tothom esta d'acord, crec 
que ja no hi pot haver discrepancies, que és necessa
ri eliminar traves burocratiques, que s'han de supri
mir tramits innecessaris, que s'ha d'acursar el temps 
deIs expedients, que s'han d'agilitar les coses. Una ad
ministració és necessari que sigui resolutiva, que sigui 
rapida, que no sigui una burocracia que es converteixi 
en malson del ciutada que la necessita i que la reque
reix. Supos que aixo és un plantejament perfectament 
assumible per tothom. En aquest sentit, demanam d'una 
manera generica que el Govern s'apliqui en aquesta 
tasca, que cerqui la fórmula d'agilitar, que elimini tra
mits, que heretats d'una altra administració més anti
ga, certament arcaica, avui no es consideren impresci
bIes per la gestió deIs assumptes de la Comunitat i, 
en aquest sentit feim una proposta innovadora, expe
rimental, pero creim que la Comunitat Autonoma de 
les Illes Balears, pel seu tamany d'Administració, per 
la concentració el'aquesta administra ció uniprovincial 
i, a la vega da, practicament concentrada a un sol punt, 
a la ciutat de Palma, és possible fer aquesta experi
rnentació en més bones condicions que a qualsevol 
altra Comunitat, que també n'hi ha d'altres que ho 

fan, que és introduir un sistema de fines treta única, 
de «ventanilla» única, que faciliti al ciutada tots els 
tramits interns de la mateixa Comunitat, que se supri
meixi, a títol experimental, per veure com funciona, 
per poder treure després les conclusiol1s adequades, 
aquesta peregril1ació permanent del ciutada que l1eces
sita una tramitació d'assumptes d'una certa envergadu
ra, no tan soIs de Conselleria en ConselIeria, sinó fins 
i toi de servei en servei dins d'ul1a mateixa Conselleria. 
Creim que és mol! important que es faci l'esfo~ des 
de l'Administració d'impulsar els expediel1ts, que no 
hagi de ser el ciutada qUÍ hagi d'anar impulsant dia a 
dia a diferents serveis els expedients d'una mateixa ad
ministra ció que ha de ten ir un caracter unitari que és 
]'Administració de la Comunitat. 

També dins aquest aspecte de l'Administració es 
fa una proposta en relació amb la normalització lin
güística deis documents que s'emetin cap a l'exterior. 
Creim que un bon exemple de voluntat per normalit
zar la llengua a la Comunitat, un bon exemple de la 
voluntat per aplicar sense reserves la Llei de Normalit
zació Lingüística, seria que el Govern de la Comunitat 
s'aplicas seriosament en l'emissió en cata la deIs docu
ments que emet cap al Parlament i cap als ciutadans, 
cap a I'exterior. 

Un cas concret, en relació amo l'atracament el'una 
aclministració als ciutadans, que ahir vaig comentar 
com un cas realment negatiu, és el deIs serveis cl'Ex
iensió Agraria, pot semblar un tema anecdótic, no ho 
és per a molta gent, no ho és, per una part, no diré 
que substancial numericament, pero sí important de la 
població. Els Serveis d'Extensió Agraria s'estan des
muntant, s'estan buidant, s'estan retallant, crec que és 
necessari que el Govern els potenci!, que el Govern 
continul, no tan soIs, no disminueixi, sinó que incre
menti la presencia deIs tecnics assessors damunt les 
propies finques i no recloient aquest assessorament alss 
despatxos, a les oficines i disminuínt la seva amplitud. 
Un exemple d'una administració que s'ha d'atracar al 
ciutada, a l'administrat, en aquest cas, al pages, i no 
en sentit contrario 

Es va parlar molt d'economia, i sobre aquest tema 
volem fer també una proposta realment constructiva 
i facil ele donar satisfacció, en el tema de l'atur. Que 
s'estengui el conveni de l'INEM, de l'Institut Nacio
nal d'Ocupació, amb la Comunitat Autonoma, que es 
troba practicament centrat a la Conselleria de Trans
ports i Treball, que s'estengui a d'altres Conselleries 
amb forta capacitat inversora. Dins l'any 86, s'han des
tinat 37 milions i s'han pogut crear 64 aproximada
ment llocs de feina, a través d'actuacions en conveni 
de l'INEM, com deia, amb la Conselleria de Treball i 
Transports, que sense cap dubte es podrien ampliar í 
augmentar d'una manera substancial si hi hagués pro
postes concretes des de les Cohselleries inversores, es
pecialment des de la Conselleria d'Obres Públiques. 
Aquest és el sentit de la proposta, que la Consellena 
d'Obres Públiques, i qualsevol altra amb capacitat 
cl'inversió, pero fonamentalment aquesta, que és la més 
inversora, indiscutiblement, del Govern, fací progra
mes d'actuació concreta en materia d'ocupació per re
bre ajudes que, sense cap dubte, crec que es poelrien 
trobar, per part de l'INEM pel- facilitar tant a les 
obres d'execució directa com a les obres que es con
tractin, poder facilitar i subvencionar les empreses 
que s'acullin en aquests plans de creació d'ocupació, 
per tant, d'aturats a les obres en qüestió. 
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I, per últim, la política de contractació. Hi va ha
ver ahir coincidencia sobre la realitat de les situacions 
irregulars, anómalcs, iHegals i, en algun cas, fins i tot, 
pot ser possible, que delictives en la política de con
tractació. Les l1eis laboral s i de Funció Pública no sem
pre han estat respectaeles, es pol haver incorregut fins 
i tot en un clelicte social, d'acord amb el Codi Penal. 
Deia ahir i ho mantenc avui que tres situacions molt 
greus posen en qüestió aquesta política de contracta
ció: el cas del prestamisme laboral, verificat, per part 
el'una Conselleria en concret o d'un servei en concret, 
practica realment insolita a una Administració Públi
ca; el cas deIs contractes de serveis que, a través de 
personal autonom, es plantegen en treballalors que fan 
feina fixa, feines ordinaries, feines dins un horari comú 
i regular i que, per tant, són treballadors autonoms al 
servei d'una administració pública que paguen la seva 
llicencia fiscal, el seu IVA i que, per tant, es troben en 
una situació realment anomala dins l'administració; i 
l'abús manifest de les contractacions eventual s interi
nes, burlant neis laborals i Beis de Funció Pública. És 
necessana aquesta Comissió d'Investigació, aquesta 
Comissió Parlamentaria d'Investigació, és un acord 
que demanam al PIe del Parlament, que pugui conei
xer realment quina és la realitat, fins a quin punt 
aquestes situacions anómales han passat de casos a1-
lIats a situacions generalitzades, poder realment sepa
rar el gra de la palla i, per tant, poder abstreure les 
responsabilitats, si n'hi ha, les conclusions oportunes 
del Parlament, les recomanacions necessaries al Govem 
perque aquestes situacions no es puguin tornar a re
produir. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Grups que vulguin intervenir? 
Grup Regionalista de les Illes, té la paraula. Perdú, 

perdó. Grup Esquerra Nacionalista, té la paraula. 
Disposa, Sr. Diputat, d'un temps de deu minuts. 

EL SR. PONS PONS (DAMIA): 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. El Grup Es

querra Nacionalista donara suport a les propostes ele 
resolució del Grup Socialista, perque to: i la moelestia 
que manifesten, modestia imposada per l'asea.s temps 
de Legislatura que fa inviables altre proposLes que a 
aItres debats o al debat anterior es varen dur a aquest 
Parlament, tot i la seva modestia, indiquen un esperi: 
preocupat, realista i constructiu. 

És evident que a tots ens interessa que la contrac
tació de personal es faci degudament, que hi hagi igual
tat d'oportunitats, és evident que ens interessa que hi 
hagi una coHaboració per part de la Comunitat Autó
noma amb les aItres institucions, per resoldre proble
mes greus com és el de subministrament d'aigua po
table i depuració d'aigües, és evident que a tots ens 
ha de preocupar impulsar una política d'ocupació que 
doni lIocs de feina necessaris per al nostre país. És 
cert que la burocracia autonómica no es caracteritza 
per l'eficacia i hem de cercar millorar-la, és cert que cal 
complir la Llei de Finances, encara que sigui a través 
de recordatoris puntuals d'aquest Parlamento I és cert 
també que hem de potenciar, evidentment els serveis 
d'Extensió Agraria fins ara abandonats. I és cert també 
que la normalització lingüística no basta tenir una Hei, 

S1l10 que, com veim, és neccssari dur-Ia en aquest Pal
lament a manera ele recordatori puntual. 

De tots aquests aspectes plantejats, de totes aques
tes propostes plantejades pel Grup Socialista, pero, en 
voldria destacar tres i centrar la meva intervenció 
sobre aquestes. En primer lIoc, la qüestió de personal. 
Una ele les coses que més ens dol als nacionalistes 
d'esquerra que hem lluitat per crear un sistema auto
nomic, per acostar l'administració aIs ciutadans, és la 
sensació c;ue tenim clavant una labor de govern inefi
ca<;, la sensació que tenim de vegades el'haver ajuclat, 
no a construir una autonomia, un autogovern, sinó un 
caciquisme que. en lloc d'ac8star una aelministració 
als ciutadans, el que ha fet ha estat introduir elements 
ele favoritisme i de nepotisme, ílagrants. El tema ele 
personal és absolutament necessari que sigui objecte 
el'una Comissió el'Investigació, perque, si no hi ha res 
a amagar, hem de 'ioler la Comissió d'Investigació, i 
si hi ha coses a amagar, hem el'exigir que es depurin 
les responsabilitats pertinents i s'exigeixin en con se
qüencia aIs responsables d'aquesta acció impresenta
ble. Perque vos puc assegurar, com a ciutada d'aquest 
país, que hi ha una desconfiant;:a profunda deIs ciuta
dans cap a la moralitat de la Comunitat Autonoma en 
materia de personal, certa o no certa, la desconfian<;a, 
la Comissió d'investigació sera un bon instrument, 
si la deixam treballar bé, per aclarir-ho. Hi ha un 
article de la Constitució, l'article 14 que proclama la 
iguáltat clels ciutadans davant de ·la LIei, i els ciuta
dans d'aquest país no ten en la sensació de ser iguals 
davant de la Lei a l'hora d'accedir a 110cs de trebal! 
de la Comunit2.t Autonoma. Hi ha la sensació que el 
nepotisme, el partidisme, les fílies i les fobies ideolü
giques són les que donen i lleven determinats llocs de 
treball a un ciutada. No es proposa res més que ac1a
rir si aixo és cert o si aixo és una simple remor que 
no té cap base real. Tirem endavant amb aquesta 
Comissió d'Investigació i farem un gran bé a la nostra 
Autonomia. 

Segon punt que m'interessa destacar: es va parlar 
d'una manca ele coordinació institucional, ahir, en el 
deba1. És l'aspecte que apunten es propostes referides 
a l'aigua de Palma i a la depuració d'aigües que s'ha 
d'impulsar a tots els ajuntaments d'aquestes illes. 
Aquesta cooperació institucional s'ha de proclamar, 
solemnement o no tan solemnement, aixo és indife
rent, que no existeix, és evident que les fílies i fobies 
que afecten els ciutans a l'hora d'accedir als llocs de 
treball d'aquesta Cúmunitat Autonoma, també es 
projecten com una ombra sinistre, sobre les al
tres institucions. Si. uno. institució és controlada 
per uns determinats elements de la mateixa corda 
ideologica d'aquest Govem, el tractament canvia 
de quan són en mans deIs seus adversaris polítics. 1 
aixo és una actuació irresponsable. El cas de Palma 
és el cas més flagrant, perque més de 300.000 ciuta
dans residenis en aquesta dutat, la capital de les Illes 
Balears, no són objecte, pel fet d'haver votat, qui de
mocraticament ha volgut votar, d'un tractament neu
tre irresponsable, i., en conseqüencia nosaltres cele
bram que el Grup Socialista dugui aquestes propostes 

perque aquesta cooperació institucional es materialiazí 
tant en materies d'aigua potable com de depuradó. 

r tercer element que he de dir que em dol d'una 
manera profunda. No és que els nacionalistes d'es
querra estiguem ob~esionats, només, com diu algú, 
quan ja no li podem contestar, quan diu algú que 
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estam obsessionats en materies culturals i lingüísti
ques, nosaltres tenim llengua, tenim idioma pe.r parlar 
de totes les materies que preocupen els cmtadans 
d'aquestes illes, i una de les que preocupen o haurien 
de preocupar els poders púbics que l'han d'impulsar 
a aquesta normalització lingüística, no perque el seu 
programa els obligui, perque ~el, seu prog.rama p~ca 
cosa en podríem esperar, perque 1 Estatut dm que s ha 
d'impulsar, que és una obligació, no és un acte volun
tari que s'ha de fer d'acorci amb una fidelitat ideolo
gica a uns programes determinats. I aquest~ normalit
zació lingliística, certament, ha tengut un fmal formal 
fe1ü;, que és una Llei de Normalització Lingüística 
prou positiva, aprovada per unanimitat d'aquesta Cam
bra, pero la nostra sensació és que més que una .Llei 
per actuar damunt un país, per impulsar uns cmta
dans cap a aquesta llormalització, que assumeixin dins 
la seva vida quotidiana, comercial, familiar, escolar, 
etc., aquesta llengua nostra que continua en perill i 
sofreix un procés de marginació i degradació, més que 
crear aquest instrument tenim la sensació que la Llei 
de Normalització Lingüística, a la vista de l'aplicació 
o de la no aplica ció , que se'n va fent, sembla ser un 
document gloriós, pero un document que es guarda a 
un arxiu per no ser utilitzat. I nosaltres creim que la 
Comunitat Autonoma no cal que manifesti entusias
mes lingüístics, certament impossibles per govemar-la 
qui la governa, nosaltres pensam que aquesta norma
lització lingüística ha de ser impulsada, perque l'Esta
tut ho mana. I el primer que ha de donar exemple als 
ciutadans és la mateixa Comunitat Autonoma que, dia 
a dia, de manera constant i sistematica, en relació amb 
les altres institucions d'administració local o amb el 
mateix Parlament, i ja no diguem en la relació amb 
els ciutadans, practica una sistematica margina ció del 
catala, vehicula la seva expressió com a poder públic 
a través del castella. No és un acte iHegítim, pero és 
un acte que contradiu l'esperit de l'Estatut, la lletra 
de l'Estatut, la norma estatutaria que ens diu que sera 
un objectiu d'aquest poder públic que fins ara no ho 
compleix. 

Certament la proposta del Grup Socialista és, pot
ser, utopica, i jo ho celebro, perque tal vegada si 
intentam anar lluny arribarem aprop, i nosaltres tenim 
la sensació que aquesta proposta del Grup Socialista, 
quan ens diu que facem via a normalitzar el catala 
dins la Comunitat Autonoma, és un element positiu, 
és un element que, en definitiva, no fa més que recor
dar a aquest Govern que hi ha Estatut que serveix 
per a moltes coses més que simplement per detentar 
amb benefici de grups de pressió, per que no?, el 
poder d'aquesta Comunitat Autonoma. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Pel Grup Regionalista, té la paraula el Sr. Antoni 

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

EL SR. ROSES JUANEDA: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. El 

Grup Regionalista, en referencia a la primera proposi
ció del Grup Socialista donara suport a la constitució 
d'aquesta Comissió, ja que som conscients que un deIs 
Principis principal s pels quals els polítics varem 
Ser elegits, va ser el d'administrar correctament 

i adequadament els recursos economics que tots 
els ciutadans pagam. Per tant, quan hi ha una 
lleugera i simple pressumpció d'irregularitats, no
saltres estam d'acord que el Parlament posa els 
mitjans necessaris per aclarir, dins la seva labor 
controladora de l'acció del Govern, per averiguar 
si eren simples i infunda des sospites o si, real
ment, existia alguna irregularitat. La dona del 
César no només ha de ser honrada, nosaltres creim, 
honestament que en aquest cas ho és, pero també ho 
ha de pareixer i ho ha de demostrar. Per tant, el Grup 
Regionalista donara suport a la primera proposició del 
Partit Socialista. 

Quant a la segona, nosaltres enfocam aquest tema 
i creim que s'hauria de ceIl'yir a l'ambit de l'illa, i no 
de manera parcial. No es poden desmembrar altres 
municipis de l'illa, de fet, així ho contempla el P ASSIB 
i. per tant, l'estudi de la utilització dels recursos ha 
de ser a nivell d'illa, i no només de badia de Palma. 
Dins el Pla Hidrologic s'ha de contemplar la proble
matica de les Illes. Nosaltres creim que en aquest cas 
concret, si algun ajuntament, dic algun, hipotetica
ment, per suposat, es ves impotent de solucionar la 
seva problematica, que ho manifesti directament al 
Govern. ~ 

Quan! a l'apartat tercer, que es troba directament 
relacionat amb aqt:est segon, que fa aHusió a les 
plantes depuradores, fins i tot que nosaltres som 
conscients deIs mitjans i necessitats d'alguns munici
pis, la majoria no tenen organització tecnica, per la 
qual cosa, creim que, efectivament, els hem de donar 
suport economic, tecnic i de gestió, és a dir, han de 
rebre el suport des del principi, des que inicien les 
seves gestions. I entenem també, som conscients i 
sabem que el GoVeI"!l per un altre costat, ha de contro
lar el correcte funcionament de les plantes depurado
res i la qualitat de les aigües que són tractades. Ara bé, 
el que si és cert i creim és que les depuradores han ·de 
ser c.dministrades per aquells que cobrin les taxes 
sobre elles. Aquesta proposició va lligada amb l'ante
rior, en el sentit que creim que hi ha d'haver una 
sola i única administració que dugui aquesta materia 
enclavant. Subministrament d'aigua potable i tracta
ment de residuals hauria de ser administrat per un 
sol ens. 

Quant a l'apartat 4t, atur és un problema basic 
a nivell nacional i europeu, la competencia fonamental 
radica, no només en la política laboral que practiqui 
el Govern Central, sinó principalment es converteix en 
una circumstancia íntimament lligada a la política 
economica. Atur en relació amb les estadístiques, el 
Govern Central és un deIs temes on ha fracassat estre
pitosament, per tant, hem de deixar cIar i no hem 
d'arriscar que ara aquesta problematica es traslladas 
a l'Executiu Balear amb un important agravant, i és 
que practicament no té competencies en aquesta ma
teria. I, si com diu la proposició del Grup Socialista, 
hi ha un conveni firmat, molt bé, que es dugui enda
vant l'acord, el conveni, que es compleixi el conveni, 
estrictament el convenio 

A l'apartat cinque sí que li donarem suport, perque 
un deIs objectius principal s de l'Autonomia, un deIs 
principals era precisament que l'administrat de les 
IIles BaIears se sentís, en certa manera, protegit quan 
vol dur endavant algunes gestions burocratiques, que 
se sentís acollit amigablement i que no hagués de 
peregrinar d'una administració o d'una Conselleria a 
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un altra, soHicitant els informes corresponents. Tots 
recordam aquella eJ:oca en que, desgraciadament, ens 
havíem de traslladar a Madrid, on, de vegades, per 
falta d'una polissa, i, d'altres vegades, per falta del 
funcionari, tornavem amb les mans buicles i érem, 
practicament mal tractats. Aleshores, dins l'Autono
mía, aixo era una de les ansies del ciutada, que se li 
facili~as la gestió administrativa, els tdtmits burocra
tieso Així és que nosaltres, dins la LIei d'Allotjaments 
Extrahotderes varem insistir, perque es contemplas, 
a l'empar de l'article 143 de la LIei de Procediment 
Adminístratiu, que els. expedients fossin un totsol i 
que es tramitassin a través d'aquella Conselleria on es 
presenten i que aquesta recaptas els informes corres
ponents. I, senyors del Govern, jo parlo amb coneixe
ment de causa, aixo no es compleix, i és una frustració 
per al ciutada balear. Per tant, nosaltres, conscient
ment, donarem suport a aquest apartat cinque. 

Al sis, bé, aixo és un principi basic que es com
pleixi la LIei, i nosaltres volem dir que volem ser 
escrupolosament partidaris que es compleixi la LIei, 
i la Ilista que presenta dins aquesta proposició el 
Grup Socialista, és el que fa referencia, per suposat, 
a l'article 103 de la LJei de Financ;:ament, i si realment, 
dins un termini, no s'ha presentat, podem considerar 
que s'ha incomplit i, per tant, s'ha de presentar. Ales
hores, en l'estricta aplicació de la LIei, nosaltres dona
rem suport a aquest apartat sise. 

Al sete, nosaItres estam d'acord, perque creim 
que és l'únic mitja que l'agricultor, sobretot petit, 
té per obtenir informació tecnica ilegal. És la forma 
més eficac;: per atracar l'administració al pages, a l'agri
cultor. No oblidi, Sr. President, que la recuperació 
historica deIs drets d'identitat deIs illencs és una de 
les seves primeres obligacions, i voste que és un expert 
en temes d'agricultura, sap que l'agricultura i els page
sos han estat moltes vegades, massa vegades, discrimi
nats i mal tractats per antigues administracions. No 
hem de cometre, dones, el mateix error, i continuar 
maItractant els nostres pagesos. Donarem suport a 
aquesta proposició. 

La vuitena, la vnitena ja és més peculiar, i és més 
peculiar perque, que el Grup Socialista presenti aques
ta proposició guan el Govern Central la va impugnar, 
és una miqueta ironic. NosaItres sí som sensibles als 
temes de normalització lingüística, que és un deIs 
nostres cavalls de batalla, prova d'aixo és la nostra 
postura quan Esquerra Nacionalista va presentar una 
proposició i nosaltrcs varem donar suport a un punt 
que feia refere:ncia <0\1 doble ús de la llengua dins la 
nostra adminbtraCl6. Ara bé, la Disposició Transitoria 
Primera de la LIei de Normalització Lingüística, té 
per la seva aprovació tres anys, per tant, ens demanam 
per que hem d'avar:c;:ar els terminis. Si escrupolosa
ment en un altre apartat varem dir que sí, a aquest 
hem de dir que no. 

I el carrer apartat, el número nou, és basic. Bé. 
si el Pa':"larnent. com se suposa, quedara dissoIt el 
mes el'abril a causa de les eleccions, efectivament s'ha 
de presentar el mes de febrer per tal que el Parlament 
tengui temps de poder-lo veure abans de la seva dissa-. 
lució. Rea]men!., aixo és un argument basic que no té 
paraula. Per tant, en aquest punt nou hi donarem 
suporto 

Res més. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Pd Grup Socialista, té la paraula el Sr. Joan 

Francesc Triay Llopis. 
Disposa, Sr. Diputat, el'un temps de cinc minuts. 

EL SR. TRIA Y LLOPIS: 
Gracies, Sr. Presiclent. Per fer algunes considera_ 

cions en relació amb les proposicions que el Grup 
Regionalista avanc;:a que no votara o que hem entes, 
bonament, que ha avanc;:at que no votara, i agrair, en 
primer lloc, aquelle~. altres, especialment la Comissió 
d'Investigació sobre irregularitats a la contractació 
que ha anunciat que votara favorablement, i que, sens~ 
cap dubte, consideram una resolució de primer ordre 
dins aquest paquet de nou, i que clarificara moltes 
situacions que, en aquest moment, ja és indiscutible 
la seva rcalitat. 

Jo lament que aguest esperit de coHaboració que 
ahir demanava i que el Govem feia seu i que consi
elerava que havia practicat ja suficientment, cosa en 
que no estavem d'acord, avui, per part del Grup 
Regionalista, no trobi una aplicació concreta a dos 
problemes reals, importants que afecten una gran part 
de la població que no es poden dilatar, que no es 
poden posposar a una reelacció el'un Pla Hidrologic 
que ja voldríem veure fet, pero que realment no hi 
esta. I que les seves solucions, naturalment, en el cas 
concret del pro~e'iment d'aigua potable a Palma i mu
nitipis que l'envolten i zones turístiques, naturalment, 
és una visió conjunta de l'illa de Mallorca, realment 
inseparable de la visíó conjunta hidrologica de l'illa 
de Mallorca. 

I aquest era el sentit de la Moció que jo he recor· 
dat ahir i avui, de l'Ajuntament ele Palma el mes de 
gener, de donar solució conjuntament a Ajuntaments 
i Conselleria d'Obres Públiques als problemes ele Pal
ma dins la visió global de l'illa de Mallorca i que si 
es du aquí aquest tema, és perque, a pesar d'aquesta 
voluntat unitaria, total, un~mime dins els grups polí
tics representats a l'Ajuntament de Palma, no han 
trobat aquesta soució i que, per tant, crec que vendría 
molt més reforc;:ada la necessitat ele cooperar, juntant 
totes les administracions i expressant la voluntat del 
Parlament que aixi ~igui. 

Jo no tan soIs DO discutesc, sinó que fins i tot 
particip plenament, si bé ac;:o no és l'objecte el'aquest 
debat d'avui, i cree que sera una proposta cap al 
tutur, la necessita+ d'administrar el cicle hidraulie 
conjuntament. A~o no és un tema que no es pugui 
discutir amb pura racionalitat administrativa, cree que 
necessariament el ftl tur passara per aquí, ara, simul
amiament, crec que és necessari que el Govern sigui 
conscient que uns Ajuntaments poden ser capa~os 
d'aportar uns determinats milions, poden ser capa<;os 
d'un endeutament pro pi per col'laborar amb la Comu
nitat Autonoma, a construir unes costosíssimes, perque 
realment són instaHacions realment cares, gravoses, de 
depuració d'aigües residuals, i si no esta assegurat el 
seu manteniment, a~o és una inversió a curt termini, 
perduda. I, com qu~ no tots els ajuntaments realment 

ten en estructures tecniques suficients per assegurar 
aquest manteniment, aquí no es tracta de fer cap 
ingerencia en la política municipal, aquí es tracta del 
conlrari, d'aportar, per pan de la Comunitat AutbnO
ma, solucions alternatives per a aquells ajuntaments 
que no tenguin aquesta capacitat de manteniment , 
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perque els que la tenguin, no necessiten, en absolut, 
de cap participació. i, que, per tant, es pensassin en 
les vies de conveni, de concert d'una societat que 
pogués donar suport, etc., per resoldre que aquestes 
depuradores, que moIt prest es posaran en marxa, 
durín tot el tcmp3, siguin en funcionament tot el 
temps que la seva amortització preveu en els seus 
projectes. 

En relació amb el conveni de treball, conveni amb 
l'Institut Nacional d'Ocupació, jo cree que no hi ha 
hagut un bon enteniment de la proposta, potser la 
proposta no sigui fel¡;ment redactada, jo no ho sé, 
pero cree que, més bé cree que no és gens feli~ment 
redactada. 1 d'a¡;o, el Grup Parlamentari Socialista n'és 
absolutament conscient, i ha ha discutit. Pero, vull 
recordar que hi ha un conveni-marc entre la Comuni
tat Auton¿ma i l'Institut Nacional d'Ocupació, que és 
generic, absolutament generic, i en el qual es plante
gen uns objectius globals de que la Comunitat Auto
noma i l'Estat són cunscients i manifesten que han de 
coordinar-se i coHahorar en aquesta materia, que és 
necessari fomentar l'ocupació, tant que els dos poders 
públics són obligats a practicar una poltica d'acord 
amb l'artide 40 de la Constitució, orientada a la plena 
ocupació, etc. No vull cansar en uns punts molt glo
bals, moji generics que conjunten les dues administra
cions amb aquest objectiu, i, per aItra part, dins aquest 
conveni marc, el qu~ demana el Grup Socialista és que 
no es limití a actuacions poc productives, un poc 
marginais, com les que ha pogut fer i que realment 
són bones, la ConsdJeria de Treball i Transports, per 
37 milions i 64 persones dins l'any 86, sinó que es 
puguin estendre, i ac,:o no costa a la Comunitat, és una 
voluntat de presentar programes que permetin ser 
subvencionats per l'Estat dins aquest conveni d'acord 
amb les inversions de la Conselleria d'Obres Públiques, 
que posin unes determinades condicíons a les obres 
que facin perque tenguin un percentatge determinat 
de treballadors que procedeixen de l'atur. Aixo crec 
que és c:xpressar una voluntat política absolutameht 
saludable i que realment no és ni imposar cap condi
ció ni tampoc carrcgar amb competencies que no són 
seves la Comunitat AutOnoma. 

Quant a la Llei de Normalització Lingüística, en 
primer lloc jo he de fer aqu una consideració gene
ral, perque s'esta convertint en un tapie en aquest 
Parlament el problema de la impugnació al Tribunal 
Constitucional. Jo els he de dir que e! Grup Socialista, 
jo supos que els altres grups també, són absolutament 
respectuosos amb les sentencies del Tribunal Constitu
cional. que les sentencies del Tribunal Constitucional 
no sempre són favorables a les tesis del Govern, 
que deIs cinc punts que crec recordar que van 
ser impugnats pel Govern cree que eren tres, 
si m'equivoc eren dos , no ho sé, dos o tres, que 
ia havien estat sentenciats en ferm pe! Tribunal 
Constitucional amb posterioritat, amb posterioritat 

I en el debat a aql:es t Parlament, i aquests punts, 
que ja havien estat sentenciats, El Gdup Parlamentari 
Socialista, que respecta el Tribunal Constitucional, en
cara que no sempre, com die, coincideixen amb 
les altres tenen com se sap el suport d'aquest Grup 
que té una impugnació presentada pe] Parlamento Ara, 
a~o no té absolutament res a veure amb la totalitat 
de la L1ei que es pot perfectament posar en funciona
Tnent i 1110lt menys en la necessitat de normalltzar 
l'administració d'aqlles ta Comunitat, la necessitat que 

els documents que el Govern envia al Parlament els 
envil en la nostra llengua, i, a ser possible, en un 
termini el més curt possible, vagi emetent cap a l'exte
rior aquests documents en catala, perque en el termini 
de tres anys i, si és possible molt abans, tota l'admi
nistració en tot el seu funcionament ja pugui ser 
normalitzada en la llengua catalana. 

Res més i moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
No havent-hi ... 
Pel Grup Popular té la paraula ... 
Ens trobam o bé en el torn final o bé en el torn 

de fi.1(ació de posiciollS. Si és fixació de posicions ten
dra cinc minuts i si és un altre torn, deu . Si vol fixar 
la seva posició, cinc minuts. 

Esta obert. Té "oste la paraula. 

EL SR. VIDAL JUAN: 
Grades, Sr. Prc~ident. Sres. i Srs. Diputats. La 

meYa intervenció, '1aturalment és per fixar les posi
cions del nostre Grup davant d'aquestes propostes de 
resolució, presentades pel Grup Parlamentari Socia
lista. 

En primer lloc, volem demanar que la vota ció es 
faci per separat, perc¡ue, naturalment, no votarem igual 
a totes les proposte; de resolució que es presenten. 

Comen¡;:ant per la primera, com és logic, hem de 
dir, d'entrada, que ens abstendrem, pero volem expli
car per que, Jlerque creim que la nostra postura, la 
nostra posició, en aquest cas, és coherent. Senzilla
ment, perque creim que, d'acord amb la tesi que va 
esgrimir ahir el nostre President, el Molt Honorable 
President de la Cornunitat Autonoma, no és proceaent 
aquí, avui, la presentació d'aquesta proposta de reso
lució, així ho creim. Pero és que, fins i tot, creient que 
no .és legal, i creim que no és legal perque la Comissió 
d'Investig:;¡ció o és· una comissio d'investigació o és 
una 2Jtra cosa, i no és legal que una comissió d'in
vestigació es munti com una investigació permanent. 
Tenen vostes el Reglament, tenen l'artide 51 i em re
met al punt 3r, que diu que la Presidencia de la Cam
bra, vull dir, de la comissió, podra, si així pertoca, 
dictar les normes de procediment oportunes d'acord 
amb els principis general s establerts a aquest Regla
ment per tal d'ordenar el debato Pero, podríem llegir 
tots el que diu aquest artide 51, i creim, senzillament, 
que si hi ha hagut una cura d'humilitat i s'ha dit 
que' una altra proposta estava mal redactada, que la 
redactin bé. Nosaltres ens abstendrem, pero positiva
ment, perque, per una altra banda, no hi ha res a 
amagar, i creim, honradament, que el Govern no té res 
a amagar i, pá tant, que es vegi aquesta abstenció 
com a positiva, perque vagi endavant la constitució 
d 'aquest::t comissió d'investigació. 

Al punt dos, naturalment, direm que no, i ha 
direm pel que ha dit el representant del Grup Regio
nalista, pero, a més, p erque nosaltres no creim que no 
només s'hagi d'estendre a l'illa o, com ha dit el digne 
representant o Portaveu del Grup Socialista, que pugui 
afectar els ajuntaments turstics o afectats, valgui la 
redundancia, per garantir el provei'ment d'aigua pota
ble a les arees urbanes de la badia de Palma, és 
solament Palma o és si tant es vol, un nucli d'una illa, 
i nosaltres, honradament, creim que aquesta proposta 
no afecta aquest provei'ment a totes les illes i, per tant, 
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en aquest «foro», si se'm permet el castellanisme, no 
és, de cap de les maneres, per prendre aquesta resolu
ció concreta, referida al provelment d'aigua potable a 
les arces urbanes de la badia de Palma. 

En tercer 11oc, a la tercera, millor dit, proposta, 
ens diuen que la dcpuració d'aigües residuals i, a més, 
que es coHabori amb els ajuntaments, cosa que les 
ajudes als ajuntaments són fixades ja per un decret, 
concrctament el 42 de 1984, de 28 de maig, i que es 
concreten en el 50 % sobre el cost deIs estudis, pro
jectes, etc., i el 50 % sobre el cost de les obres, i 
aixo ens pareix moIt bé, pero llavors afegeixen allo 
de garantir la conservació, el manteniment de totes 
les estacions depuradores de les Illes Balears i, natu
ralment, preguntam, i la coHaboració d'ajuntaments, 
com es pot coHaborar en la conservació i el manteni
ment de tates les depuradores de les Illes Balears, si, 
fins i tot, algunes concretes tanquen les. portes al per
sonal de la Comunitat Autonoma o, almanco així s'ha 
dit? Per tant, nosaltres a aquest punt, també direm 
que no. 

Bé, i al punt quatre, no importa que els ho digui, 
vostes h ohan dit, que perdonin, pero que no l'han 
redactat bé. Bé, el redactin bé i Havor, quan el 
duguin ben redacta!, ja en parlarem. 

Senzillament, al punt cinc, també estam d 'acord, 
no sabem si la traducció de finestreta única és corres
pon a «ventanita» o a «ventanilla única» en castella, no 
hi volem entrar, és una qüestió de normalització lin
güística aixo, i, pero com que hi estam d'acord, total
ment d'acord, votarem que sí. 

El punt sise, ja ho han dit, és l'artic1e 103 de la 
Llei de Finances, no de Financ;ament, de Finances, 
doncs, naturalment, també li donarem suporto 

Així com al punt sete, perque creim que el Govern 
no té cap inconvenicnt, ho deim honradament, a poten
ciar els serveis d'Extensió Agraria i la seva assistencia 
directa als pagesos i a les expotacions agro-pecuaries. 
Hi estam completament d'acord. 

No al punt vuite, i pas de pressa, perque ja s'ha 
dít per que per part del representant del grup Regio
nalista, i estam completament d'acord, que si hi ha 
una Llei de Normalització que h o regula fin s a tres 
anys, dones, no repetiré el que ha dit, i amb aixo es
tam completament d'acorcl, pero no estam d'acorcl amb 
el punt nou, i acab Sr. President, i perdoni que abusi 
un poquet del temps, per dir-los que en aixo sí que di
ferim del Grup Regionalista, perque la resolució no es 
considera convenient per part del nostre Grup, de for
«ar la Comissió Tecnica Liquidadora amb un termini 
de temps més curt pt'r elaborar un infonne, perque no 
es tracta de presentar la liquidació, sinó d'elaborar un 
informe sobre la Liquidació deIs Pressuposts del 85, 
ja que és complex aquest treball a reaHtzar, i el volum 
de la documentació a examinar, i si s'estudias Ileuge
rament .. . 

EL SR. PRESIDENT: 
Per acabar ... 

EL SR. VIDAL JUAN: 
. .. , amb presses, podría aconduir a la redacció d'un 

informe escassament fiable per la premura de temps, 
que aixo va molt bé ara, en que s'hauria de realitzar. 

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

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Acabat el debat i fixada la posició per part del 

Grup Popular, creim que s 'ha dc provocar un descans 
ele deu minuts . 

EL SR. PRESIDENT: 
Silenci, per favor, recomenc;:am la sessió. Secreta

ria, per favor, vol fer lectura de les propos tes de re
solució elel Grup P~rlamentari Esquerra Nacionalista 
(PSM)? 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
«En complíment de l'acord a'doptat per la Mesa 

de la Cambra, a la sessió celebrada el dia d'avui, em 
plau de comunicar-vos que de les propostes de reso
lució presentades pel Grup Parlamentari Esquerra Na
cionalista (PSM), per a debatre en el PIe de la Cambra 
el dia de la data, se r.'han admes les següents: 

l.-Reiterar les resolucions aprovades pel PIe de 
la Cambra en sessió de dia 12 de desembre de l'any 
1985, que finalitzat ja el termini dins del qual havien 
de ser clutes a terme, no han estat complides pel Go
yerno 

2.-Que en el termini d'un mes, el Govem presenti 
el projecte de llei de la Funció Pública a les Illes Ba
lears. 

3.-Que en el termini de dos mesos, el Govern ges· 
tioni la creació de la Comissió Institucional per a la 
Normalització lingüística a les IHes Balears, amb la 
finalitat de fer reals i efectives les disposicions de la 
Llei de Normalització Lingüística i impulsar-ne el des
plegament nonnatiu. Dins aquesta Comissió Institucio
nal hi han de ser representats, a més del Govem, l'Ad
ministració Periferica de l 'Estat, els ConseHs Insulars 
i els Ajuntaments». 

4.-Que en el termini de dos mesos, el Govem pre
sentí al Parlament un Pla de Seguretat i Higiene en el 
Treball, d'acord amh els organismes de l'Administra
ció Central i els Consells Insulars. 

S.-Que, en el termini de dos mesos, el Govern 
present al Parlamenl un Pla de Prevenció, Tractament 
j Rehabilitació deIs toxicomans, on es prevegi la coo
peració amb els Consells Insulars i Ajuntaments . 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sra. Secretaria. 
Pel Grup ... 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Una qüestió d'ordre. Per una qüestió d'ordre, 

Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Grades. Com a Portaveu d/Esquerra Nacionalista 

(PSM) volem fer constar la nostra més ferma protesta 
per la no aceptació, per part de la Mesa, de quatre de 
les propostes de resolució ... 

EL SR. PRESIDENT: 
Li llevo la paraula . 
Voste coneix exactament les normcs a les quals 

ens havíem d'adaptar, i les resolucions de la Mesa eren 
inapeHables. 

Per defensar les propostes. 
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EL SR. SERRA BUSQUETS: 
El debat sobre la situació de la nostra Comunitat 

Autonoma ens du afer, d'entrada, una afirmació clara 
i rotunda a favor de l'Autonomia i del progrés econo 
mic, social i cultural deIs nostres pobles . Al matelx 
temps, i molt d 'acord amb l'Estatut d'Autonomia i 
d'altres normes generadores de dret, plan tejar la ne
cessaria lluita p er una justícia social i per un reco
brament de la consciencia nacional del nostre poble. 
És a partir d'aquesta fe i d'una llarga lluita que avui 
presentam una serie de propostes positives que millo
raran, sense cap tipus de dubte l'acció del Govern de 
la nos tra Comunita t Autonoma i que, al mateix temps, 
incidiran a favor d'un fet que ens preocupa molt, i 
que l'hem reiterat, pero que, a cap moment, el podem 
deixar de reiterar. 1 és que els ciutadans d'aquestes 
illes pensin que l'Autonomia és útil, és útil i serveix 
d'acord amb el m és alt deIs imperatius morals i és que, 
governi qui governi, d'alguna manera el que es faci . el 
que es legisli, el que es decreti, el que es faci complir 
ha de ser en benefici de tots els ciutadans de Mallor
ca, Menorca, Eivissa i Formentera, i que, sobretot, hi 
haura, d'alguna manera, una atenció prioritaria als 
problemes socials, cultural s i economics més greus i, 
sobretot, als sectors socials que més necessiten d'un 
Govern d'atenció per millorar la seva circumst~lllcia. 

1 és per aixo que nosaltres avui presentam una se
rie de propostes, de resolucions positives, que millo
rin aquesta im a tge de I'Autonomia que pensam qu e 
es ta molt tocada el'ala, i que facin possible una iHu
sió a una serie de ciutac\a ns que, de fet, pensam que 
I'han anada perelent p er una mala gestió, en molts de 
casos, i per un deixar de banda problemes quotidians, 
a altres casos. É s per aixo que ahir denunciarem i co
mentarem una s · rie de problemes de I'acció de govern, 
p '·0 bo fé ,·em . m pr n positiu i ho I'ér em empre 
per lirar endava n t i l~o Fé rem empre p er aconseguir, 
peu am nosal tl-es, que l'Aulonomia millori. 1 és l'er 
a ixc> que de les cinc propos le que el Grup Parlamen
tari E 'querra acionalisla-P M pot defensar en é\quest 
momenl, i no les nou que hauria vo lgut , de les cinc 
que pot defensar en aques t moment, certament, volem 
fer cmfasi a totes elles, perque pensam que són posi
tives, són senzilles, són cIares i factibles de realitzar 
en el mesas que queden el 'aquesta primera Legislatu
ra a la qua l nosaltres hi hen:1 dec!icat molt d'esfors;, 

Pe r aixo, volem in is tir lTloll i letallar malt quines 
són aques tes proposte , la seva filasafia, la seva prac 
tica, la seva virtualita t. 1, en primer Uoc, J,lem ele par
lar de l Proje te de L1ei de la Fundó Pública . Nosal
tres demanam que, en un mes, sigui a aquest Parla
ment e l Projecte de Ll i de la Funció Pública de les 
IHes B8 lears , que pe nsam que en dos mesos pot seJ.' 
apr ova t, p rquc b i h a vohmtat política, pensam, per 
part de to t els GrLlpS Pa r la me n taris que s 'aprovi i es 
posi e n prac l ica tan aviat com sigu i possible, i nosa l
tres en som rnoH con cien ts . Un projec te de Jleí de 
Punc ió Púb lica no resolddl. e ls favoritismes que l1i ha 
hagu t ni la ine fi cacia de molts de funcionari i con
tractats que hi ha a l'Aelministració Autonomica. Pero, 
aixo sí, per un futur immediat, seran fixades unes ba
ses, una normativa i, en part, el desgavell existent a 
la nostra Administració Autonomica, es podra aturar 
relativament, i almefl'vs en serem responsables, solida
riament, tots el s Gru"ps Par lamentaris , i aques t Parla
lTlent no es trobara sempre debatent problemes d'inet'i.
cacies, d'«enxufismes» , etc., que hi han estat. 

El segon gran tema que volem dur ve derivat de 
la nostra filosofia social, de la nostra practica en te
matica social, i és quan demanam que es presentí un 
Pla de prevenció, tractament i rehabilitació de toxico
man , de d rogadict ,i que e faci en cooperació amb 

onseJl lnsula rs i Ajuntam nts. 1 és aquí on volem 
to al' ons a \.111 d ls teme que ocialm nl. pensam, 
que un 70 % de la nostra població viu, pa te.ix, com
pn)m, hi participa. er tamenl, que avuj hagué siro po
gut dur n m a teria social, perqu' ahir varem parlar 
lIargarne nt de problem a tica social, altres propo tes, 
pero \,ma serie de propo tes que teníem, de programes 
d'a tenció a la problemalica de la dona, de problemes 
d'a tur, de pr oblcme de rivat d , ls problemes s oci ls i 
ma rginats, i de gent marginada, va rem pensar o hem 
pen sat e l Grup Parla m ' ntari que eren a l cap de t ot s i 
qu poLser que foss in program e de m és llar ga dura
da, que potser que en aques ts m e O qu resten de Le
gisla tura no fossin factible, p ro í que a partir de la 

in3 re ta pel Gov 111 de la Comuni tal utonoma, pel 
onsell Insl..L!ar d' ¡vi a, de Ma llorca j de Me orca, i 

zdgun ajunl"am enlS, e m el de .iulat, sí que és cert 
que bi pot have r, ja , un p la de prevenció, tractament 
i rehabilitació de toxicomans. 1 ho eleiem a una Co
missió Parlamentaria no fa moH, i ho deiem en un pla 
molt constructiu, donavem suport a una serie d'accions 
que havia fet el Govern a nivell administratiu, a nivell 
burocratic, a nivell de coordinació amb l'Administració 
de I'Estát, pero li demanavem posar-hi més les mans 
en el tema, més mitjans i més personal, granges d'aten
ció per als drogadictes i solució a la possible' rehabi
litació, és a dir, tractament i rehabilitació a més d'in
sistir en la prevenció, tot i així que reconeixem que en 
materia preventiva els Consells Insulars hi han fet 
cosa i també el Govem de la Comunitat. Pero es trae
ta d'intensificar aquest problema, que l'hem de quah
ficar com un deIs més greus a les Illes Balears, com 
una lacra social existent i que pensam, en definitiva, 
que en aquest moment és a les mans d'aquest Parla
ment que obliguem, que entre tots demanem a l' Exe
cutiu que en coordinació amb Consells i Ajuntaments 
posem en maaa un pla de prevenció, tractament i re
habilitació, sobretot, després que la coordinació amb 
l'Administració de l'Estat ja existeix, segons el Con se
Her de Sanitat, que ens ho va explicar en aquest Par
lamento 

Entrant. en el tercer gran apartat de les nos tres 
propostes, és d'un tema que ahir en parIarem poe, no
més en férem e1ues referencies, pero molt concretes i 
molt cIares. 1 era l'incompliment sistematic d'una de 
les Lleis importants que s'han aprovades en aquesta 
Legislatura, la Llei de Nonnalització Lingüística, una 
llei que es va aprovar per consens de tots els Grups 
Parlamentaris, tots hi férem feina, varem aportar, va
rem afluixar, varem ser comprensius, pero hi ha una 
cosa que tots tenim clara, i és la manca de voluntat 
política per part d'aquest Govern de complir la 
Llei de Normalització Lingüística. 1 és més, i 
per alXO ve la nostra proposta d'avui, i és la 
incapacitat que h em detectat a l'Administració Auto
nómica aa l'hora cl'exercir les funcions de crear 
la normativa i de veure si es va complint aques
ta Llei de Normalització Lingüística. És evident 
que una llengua només es recupera i es manté 
si els ciutadans la parlen, si els' ciutadans la vo
len mantenir, i no es pot obligar ningú, pero el 
que sí és evident és que hi ha una normativa 
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aprovada que s'ha d'anar complint, i hem obser
vat una amplia capacitat de reflexió per part de 
tots els Grups parlamentaris en aquest tema i, per 
aixo, Esquerra Nacionalista ara proposa una Comissió 
Instilucional per a la Normalització Lingüística, que, 
a més ele l'assessorament tecnic, segons el que preve u 
l'Estatut ele la Universitat de les JIles Balears, pen
sam que hi ha d'intervenir Govern, Administració Pe
riferica de l'Estat i les institucions cabdals deIs Con
sells Insulars i els Ajuntaments. Es tracta, Sres. i Srs. 
Diputats, d'una Comissió Institucional per a Nonnalit
zació Lingüística, que, la impulsi, i que la nonnativa 
pugui sortir, que sigui consensuada i que sigui míni
mament eficac; i per acabar, eI'una veg"ada per totes, 
d'incapacitats, de manca de voluntats polítiques i 
d'agressivitats i de reiteracions del tema lingüístic en 
aquest Parlament que, la veritat sigui dita, ja ens esta 
cansant a nosaltres mateixos, Grup Parlamentari d'Es
quena Nacionalista, sempre haver de dir aquí que no 
es compleix la Llei de Normalització Lingüística. 

El quart gran bloc tematic que presentam fa re
ferencia a una Conselleria que ahir nosaltres den un
ciavem que creiem que havia existit, pero que no ha
vÍem vist, en tres anys i mig, quina activitat havia 
tengut, la Conselleria de Treball i Transports. El Pre
sielent ens deia que en materia de transports hi havia 
hagut actuacions; n'hi ha hagudes, se'ns deia que en 
treball poqueta cosa es podia fer, pero que alguna 
cosa s'havia intentat fer, posant-hi voluntat. No dub
tam nosaltres de les paraules del Molt Honorable Pre
sident i de la possible voluntat del Conseller, si bé 
criticam amb fennesa, que aquesta Conselleria no ha 
actuat en tres anys i mig, segons nosaltres. Pero ara 
feim una proposta en positiu, i és clara, i és que aques
ta Conselleria in ten ti fer i faci, en dos meso s, un Pla 
de Seguretat i Higiene en el treball, i 'sabem que en 
aixo hi estaren eI'acord tots. L'Admínistració Central 
en aquest tema, sabem que el té a vegades un poc des
cuidat, a vegades amb problemes a totes les illes, i 
aixo ha dut que a l'illa de Menorca, el Grup Popular 
que aquí governa, a les Illes Balears, per boca del seu 
Portaveu, Sr. Jaén, va presentar una Moció al Consell 
de Menorca sobre aquest tema, que el ConselI Insular, 
i nosaltres afegim, en coordínació amb l'Admínistració 
de l'Estat, pero amb la supervisió, iniciativa del Go
vern de la Comunitat Autonoma, dugui a terme un Pla 
de Seguretat i Higiene en el treba11. I avui comenta
vem que seria aprovat, suposam perque amb aixo, com 
a mínim, coincidirem en la votació amb el Grup Po
pular, ja que en a Menorca ho va proposar no fa molt. 
Pero, creim nosaltres que aquest tema, a més que és 
factible, perque hi ha vollmtat a l'Administració de 
l' Estat, i hi ha voluntat, pensam a alguns Conse11s In
sulars que ja han dit que sí, pensam que, en definiti
va, és un pla factible que pot fer que aquesta Conse
lleria actill i que a una area tan important com és la 
de la seguretat i higiene en el treball, certament, hi 
hagi una activitat que es conegui dins aquesta Legis
latura, a partir de l'Administració Autonomica de Tre
ball. 

I hem d'entrar ja en el darrer gran apartat de la 
nostra intervenció, del que ens han deixat de la nos
tra intervenció¡ de la n6stra proposta positiva. I és 
reiterar, en aquests moments, i amb claredat i con
tundencia que fa, avui, onze mesos idos dies, que 
aquest Parlament va aprovar una serie de resolucions 
i que, d'aquestes n'hi ha d'importants que no s'han 

elut a terme. Qualcuna, ahir, es va elur a terme, és a 
elir, que ahir va arribar al ParJament la paperassa de 
la dalTera de les coses que pensam que ha fet el Go
vem i que fa referencia a la divulgació deIs productes 
ele qualitat de les IIles Balears, i aixo és un tema que 
ahir elenunciarem, pero se'ns va dir, ja és al Parla
mení, certament, avui matÍ se'ns ha lliurat pels Serveis 
Aclminis tratius. Pero, eyielentment, hem de reiterar tn
compliments amb una voluntat clara. 1 és, Sres. i Srs. 
Diputats, que es compleixi el que el Parlament apro
va, i certament que a vegacles hi ha Proposicions no 
ele Lle i, o a vega des hi ha Preguntes o a vega des hi 
ha aspectes ele normatives mals de complir, pero el 
que sí pensam que és sagrat és quan hi ha un debat 
sobre l'estat de l'Autonomia, i aquí tots els Grups feim 
feina i 10ts els Grups debatim, tots els Grups en po. 
sitiu presentam propostes de resoJució que es voten 
una per una, certament és inconfessable, incontestable 
que no es compleixin i en el període en que el Par
lament diu s'han de complir. 

Tal vegada, convendra, per tant, que es repassi, 1 

nosaltres no hem de fer una lectura exhaustiva deIs 
incompliments, ja en vare m parlar en síntesi ahir, pero 
ara, només hem de resumir, molt breument, els temes 
i?"po:t~nts eI'aquest incompliment. Un, i aquest sí que 
es baslc en el moment que abordem la nova Legisla
tura Autonomica és corregir la macrocefalia adminis
trativa de Palma i la potenciació del fet autonómic en 
els Consells Insulars d'Eivissa i Formentera. Aquest 
tema és cIar, rotund, i pensam que mentre no es faci 
aixo, ens trobarem sempre amb possibles problemes de 
manca d'identificació entre Consells Insulars d'Eivissa
Formentera i Menorca i Comunitat Autonoma. Aquest 
tema s'especificava clarament a la primera de les re
solucions d'avui fa onze mesos idos dies. 

. En segon 11oc, hem de reiterar la problematica ex
~austivíssima d'un deIs temes cabelals del nostre país, 
.Juntament amb llengua i cultura, i és la defensa afer
rissada del territori, pam a pam, del nostre territorio 
És evident que la qüestió economica i social ens ha dut 
moltes hores de debat en el dia d'ahir i despurahir, 
pero, en aquest moment hem de reiterar la problema
tica de l'espai. si tenim una economia sanejaela, una 
problematica social que ens preocupa, una llengua que 
hem ele consen/ar i que hem de fer avan¡;:ar dins la 
realitat social elel nostre poble, élixü només és possible 
dins un territori que es mantengui íntegre, és a dir, 
no podem permetre, ni una vega da més, destruccions, 
i és en aquest sentit que hi ha hagut moltes de pro
postes en aquest Parlament incomplides d'adalt abaix. 
I aquest bloc ele defensa aferrissaela deIs espais natu· 
rals, a partir deIs treballs deIs espais elaborats per 
ICONA i INESE, amb propostes d'actuació que signi
fiquin una protecció del medí natural han de ser aproo 
vades per aquest Parlament i posats en practica pe! 
Govem. Hem de dir també que l'ordenació terriatoriaJ 
d'una vega da per totes ha d'acabar, l'hem de concre
tar i hem de concretar els plan s especials de les arees 
protegides, d'Es Trenc, Sa Punta de N'Amer Salines 
d'Eivissa i Formentera, treballs que estan moÍt a l'aire 
i que, amb tota precipitació, aquests dies s'han aca
bat i no s'han acabat d'una manera satisfactoria. Taro
bé es evident que hi ha un problema de cataleg d'ur· 
banitzacions íHegals que s'havia de fer, s'havia d'en
viar a aquest Parlament, l'havíem de debatre i trobar 
les solueions més adients per evitar reiteracions en 
aquest problema d'urbanitzacions iHegals i, al matelX 
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temps, per trobar solucions justes i satisfactories per 
a tothom. També és evident que ens trobam amb un 
problema que sempre en parlam, que sempre tothom 
manifesta una voluntat, que és el Pla d'Ordenació Tu
rística de les Illes Balears, perú no hi hem posat les 
mans, no hi hem pres una postura clara, no hem em
pes j no ens basta que se'ns digui que es fa el Llibre 
Blanc del Turisme , aixo és un tema important, pero 
na és un tema que resolgui el Pla d'Ordenació Turís
tica de les Illes Balears. 

També voldríem aclarir que hi ha una polemica 
clara a totes les Illes i és respecte dels espais que s'han 
de dedicar a agricultura i ramaderia i espais que s'han 
de conservar com a naturals i allres espais que s'han 
de poder utilitza r per a la indústria o per a les urba
nitzaciol1s, aquest és un tema que aprovarem en aquest 
Parlament i que no s'ha dut a terme. 

És més que evielent que totes aquestes reiteracions 
que nosaltres feim, Sres . i Srs. Dipulats, Senyores i 
Senyors elel Gove rn, Senyors del Govern, perdonin, és 
una qüestió molt senzilla, si hi ha voluntat de fer-ho, 
pensam que es pot fer, aquest Parlament ja ho va dir, 
aquí, en aquests mom ents, nosaltres creim injustifica
ble, inexplicable que no s'hagin complit precisament 
els temes que per a nosaltres eren més sensibles, més 
importants, no només per a nosaltres com a Diputats, 
sinó per una gran part ele l'opinió pública, defensa 
d'espais naturals, atur juvenil, problemes turístics i. 
en definitiva, pensam que aixo són els problemes so
cials que s 'han d 'in tentar resoldre. 
. Nosaltres, de fet , voldríem dir quan parlam 

d'aquestes resolucions que no s'han complides que hi 
ha mesures que nosal tres, certament, no voldríem 
prendre, pero és que ahir, quan vare m comenr,:ar el 
nostre debat, deiem que creiem que aquest Govern era 
incapa¡;: d'una nova política, que compIís resolucions 
del ParIament, les posas en practica i can vi as una 
imatge a favor d'una Autonomia transparent, efica<; i 
que els administrats, en una gran majoría, estiguessin 
satisfets d'aquesta Autonomia. Nosaltres deiem que 
partíem un poc d'aquesta idea negativa, que després 
de tres anys i mig de fer feina i d'observació atenta 
de tot el que es feia, de tots els projectes que hi ha
via, nosaItres confessavem i deiem, bé, ens pareix que 
aquest Govern és incapa¡;: de solucions de progrés, ens 
pareix que és incapa<; d'anar endavant en temes que 
la ciutadania sent i que pensam que a vega des ho sen
ten votants de tots els Grups Parlamentaris que són ' 
aquí presents, o gent que no ha votat mai. Pero, cer
tament, nosaltres varem escoltar amb molta d'atenció 
el President del Govern i certament ens va agradar, 
fins i tot . que ens estimas, que ens fes una declaració 
d'estimació, pero, certament, hem de tocar fons, hem 
d'anar a una situá:ció profunda davant aquest tema, 
si aquest Govern, segons el Sr. CañelIas, és capa¡;: de 
fer una política progressista, si aquest Govern és ca
pae;: de complir les coses que aquest Parla ment diu, si 
aguest Govern és capac;: de fer noves polítiques, que 
ens ho demostri complint tot el que en aquest Parla
ment s'aprovi, amb un any d'actuació, el darrer any 
~o ho ha demostrat amb els temes socials, ecológics i. 
fIns i tot , culturals i, en part, economics. Per tant, en 
aques ts moments , reiterar, recordar, refrescar la me
moria, exigir que es compleixi el que no s'ha com
pHt és un deIs temes importants d'aquest debato Nos
altres sincerament pensam que si aquest Govem creu 
que és capa¡;: de fer-ho , que no ho ha fet per una se-

-

rie de problemes, i que ana m equivocats en les nos
tres premisses, el que ha de fer és fer-ho ja, pero, és 
clar, fer-ho amb els mateixos «mimbres» que ha ten
gut fins a aquests moments, pensam que és molt di
fícil , i per aixo, avui, deim que una conseqüencía 10-
gica és que es faci el que no s'ha fet, pero, com que 
creim que hi ha molts de membres d'aquest Govern 
que no ho han fet per incapacitat, per falta de volun
tal política, pensam que no estarien de més unes di
missions, uns canvis per tal que un altre equip ho pu
gui fer. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Molles gracies, Sr. Diputat. 
Volen intervenir altres Grups? 
Com a Govern? Queda oberta qüestió incidental. 

EL SR. RUGUET ROTGER: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Abans d'en

trar en el tema propiament de !es resolucions, perque 
no hi hagi cap mica de dubte i que supos que tots els 
Grups aquí representats hi estaran d'acord, tots aquí 
hi som perque creim en l'Autonomia, i l'afirmam amb 
el mateix emfasi que l'hagi poguda afirmar voste. Tots 
aquí !luitam per la igualtat, per la !libertat i per més 
justícia. Tots. Cadascú des de la seva aptica, pero 
lots. No és patrimoni exclusiu de ningú. Que l'Autono
mia és útil n'estam convenc;:uts, p er a;:o som aquí. En 
el que no estam tant d'acord és que l'Autonomia sigui 
tocada d 'ala, a90 seria tant com dir que els Ajunta
mcnts es troben tocats d'ala, els Consells Insulars, 
l'Estat, hi ha encerts i hi ha errors, pero a90 no su
posa que una institució nova, que neix, ja neixi toca
da d'ala. 

En la lluita deIs problemes socials, crec, és que 
tots també hi esta.m d'acord i que tots intentam que 
de cada elia es vagin solucionant aquests problemes 
socials, que n'hi ha, pero que, afortunadament, no 
som la Comunitat que en tengui més, pero no per a<;:o 
ens hagi de fer girar l'esquena als temes socials. Per 
tant, nosaltres també, des d'una acció responsable de 
govern, estam lluitant contra aquests temes de políti
ca social. 

1 entrant ara a cadascuna de les resolucions, jo 
intentaré, en la mesura que sigui possible, i supos que 
s'entendra perfectament, que han tingut tan soIs unes 
hores per poder preparar aquests temes, ordenar, se
guir un ordre sobre aquestes resolucions. 1 comen<;:a
ré per la primera, que és reiterar les resolucions apro
vades per la Cambra a la sessió de dia 12 de dese m
bre del 86. No fa falta que es reiterin. Les tenim per
fectament assumides. S'han presentat totes aquelles 
que han pogut presentar-se, i les que no s'han presen
tades, són en vi es de solució. Pero a~o serien parau
les facils de dir, intentaré demostrar-lío Crec que tan 
soIs cinc són sense complir, es podra estar d'acord 
en el gran de compliment o no s'hi estara d'acord, es 
podra es tar d'acord en quin tipus de solució s'han 
presentat aquestes resolucions o no s'hi podra estar 
d'acord, pero la veritat és que hi ha hagut una feina 
responsable. Nosaltres, des del primer moment, vam 
creure, i així es va manifestar, i voste sap, i no fa fal
ta dir cap nom aquí, que l'any passat tothom recorda 
dins la seva memoria, aquella expressió que després 
d'un debat com el d'avui es deia: si el Govern ha de 
complir aquestes resolucions, pot tancar, posar-se a 
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fer feina només en a¡;o, perque en té per dos anys. 
Després d'un any, tan soIs, cinc. És cert que hi ha ha
gut resolucions que han passat del tem1ini per com
plir-se, perú no és manco cert que la seva importan
cia així ho requcria, pcrque, em crcgui, concretament 
Ji posaré un exemple, el Pla d'Alfabetilzacíó d'Adults 
s'hagués pogut fer d'una manera rapida, pero hagués 
estat un [ulletó, es va voler fer una feina seriosa i ri
gorosa, que es troba avui a discussió dins aquest Par
lament, en la qual si podra cstar d'acord o no, pero 
ningú no poc!l'a dír que no hagi estat un trebal! se
riós el que es va voler- presentar davant aquesta Cam· 
bra. 

I quan li he dit que aquelles resolucions que no 
eren complides era per algun motiu, tractaré de justi
ficar-ho. 1 comenc;arem per la primera de les resolu
cions que no ha estat complida, pero vull llegir tot 
el seu contengut, que diu que «el Govern elabori i 
presenti al Parlament, en el termini de sis mesos, un 
pla el'infraestructura que, tant a nivell de patrimoni 
com de personal, es dugui a terme a les Illes de Ma
llorca, Menorca. Eivissa i Formentera, per aplicar a 
aquestes adequadament el que preveu l'Estatut en ma
ti'!ria de Consel!s Insulars». Jo li puc dir, en nom del 
Govern, que en aquest moment, perque no pot ser 
d'una altra manera, tenim perfectament quins són els 
mitjans materials i humans que té el Govem a cadas
cuna de les Illes, pero ac;o no és el pla que aquí es 
requeria, el pla és fer unes previsions de les necessi
tats que podran tenir cadascuna de les Illes, i aques
tes previsions sempre s'han de fer en funció de les ne
cessitats que es vagin generant i que es vagin creant, 
i qui ens donara aquestes necessitats? Per una part, i 
no és la panacea, i deman disculpes als que integren 
la Comissió o la Ponencia de Consells Insulars, per 
una part la Llei que elaboram haura. de tractar, tal 
vegada no amb massa profunditat, aquest tema, pero, 
per una altra part, hi ha una consciencia de tots que 
aquests mitjans materials i humans s'hauran de quan
tificar a l'hora que vagin passant, proposta a propos
ta, el tema de delegacions o de transferencies. Es tro
ba íntimament lligat, i vos te a¡;o ho sap més bé que 
jo. 1 voste sap més bé que jo que es va comen<;ar 
amb una única reunió o dues, si no record malament, 
la Comissió Tecnica Interinsular, una per constituir-la 
i una altra per comenc;ar a debatre, i que es va fer 
alla? Es va aturar, que jo no entraré si esta ben fet o 
mal fet, la veritat és que tots els Grups Polítics van 
assumir que la Comissió Tecnica Interinsular no ca
mencés afer feina mentre no tengués aquest marc ba
sic que marqués les regles de joc per comem;:ar a ac
tuar. Pero no hi ha cap mica de dubte que cadascuna 
de les propostes haura de dur aquests mitjans mate
rials, humans i economics. Si voste vol saber en aquests 
moments amb que compta la Comunitat Autonoma a 
cadascuna de les Illes, voste oSap perfectament que a<;o 
Ji podem donar en el moment que vulgui. 

Una altra proposta era instar el Govem de la Ca
munitat Autonoma que en el termini de tres mesos 
presenti un Projecte de Llei de Patrimoni de la Comu
nitat Autonoma. Voste coneix perfectament que e1abo
ració de textos legislatius, uns més, uns manco, de ve
gades són complicats, pero en aquest moment, aquest 
text articulat, aquest avantprojecte es troba ja en 
mans de totes i cadascuna de les Conselleries perque 
hi diguin la seva i perque en un termini breu, potser 
maxim de quinze dies, si no sorgeixen massa dificul-

lals, s'aprovi en Consel! de Govern per remetre a 
aquesta Cambra. Pero fer un projecte de llei d'aques
ta magnitud en tres mesos, cm cregui, també era una 
proposta que tots érem conscien ls, tots érem cons
cients, de difícil compliment. 

Anem a la tercera: «El Parlament de les llles Ba
lears insta el Govern de la Comuni1at Autonoma a re
forc;ar les mesures (]'ordre legisla ti u reglamentari de 
gestió per assegurar la prevenció del medi rural, les 
ediflcacioDs, parcel:lacions, usos». Aquesta és la inter
pretació, sera que ha estat complit, en part, per part 
nostra, i una altra interpretació sera que no s'ha fe! 
res, pero jo li puc assegurar que amb aquesta resolu· 
ció concretament, les Comissions Provincials cl'Urba
nisme han adaptat les seves acluacions a aquestes in
dicacions i s'han exigit als Plan s Generals i a les Nor
mes Subsidiaries que es tramiten. Que s'ha preparat i 
es troben en tramit unes modificacions de la Llei del 
Sol en aquest sentit, i que les mesures de tipus regla
mentari tendran el seu lloc dins les directrius d'Or
denació Territorial, previstes a la Llei d'Ordenació Ter
ritorial actualment en tramitació en aquesta Cambra. 

Una altra, anam per la quarta, «el Parlament de 
les Illes Balears insta el Govern de la Comunitat An
tonoma a elaborar en un termini de sis mesos un ca
taleg d'urbanitzacions iHegals i remetre'l al Parlament 
per al seu debat i aprovació» si hagués acabat aquí, 
aquest estudi seria, en aqtfest moment, en aquesta 
Cambra, pero diu «juntament amb unes propostes le· 
gislatives i de gestió per donar-los solució definitiva». 
No totes les possibles urbanitzacions que es trobin en 
una certa iHegalitat tenen la mateixa proposta de so
lució. Per a unes s'haura d'agafar una via, per a unes 
altres, una altra, i nc;o és el més costos, i, per tant, en 
aquest moment, a<;ó és el que s'esta preparant, una 
volta tenim nosaltres en estudi aguest pla o tenim ja 
catalogades les urbanitzacions iHegals. 

1 la danera, que fa referencia que «el Parlament 
de les Illes Balears insta el Govem a complir, en un 
termini de dos mesos, els treballs del Pla Hidrologic 
de les Illes Balears i esgotar totes les possibilitats d'ac
tuació de la Comissió de Planifica ció Hidrologica de 
les IIles permeti». Ac;o ja es va explicar. Aquest Pla no 
és competencia d'aquest Govern, no tenim competen
cia en aquesta materia, i vostes van ser un deIs gmps 
que, afortunadament, van aprovar una proposta que 
va anar a Madrid perque ens donéssin les competen
cies d'aigua, pero, en aquest moment, l'únic que hem 
pogut fer, i s'ha fet, han estat gestions per dur enda
vant i perque es pugui fer aquest Pla Hidrologic. 

I ha fet referencia, en aquest cas concret, a una 
resolució de turisme. Precisament en el ButlIetí Oficial 
de la Comunitat Autonoma de dia 10 d'aquest mes, 
surt la convocatoria de concurs per realitzar l'estudi 
previ al Pla Director d'Ordenació de l'Oferta Turística 
de Balears, convocatoria normalitzada. Que vol dir 
a~o? 1 es va donar a coneixer. Que hi ha un plee de 
descripcions tecniques, i que aquest Pla s'haura de fer 
d'acord amb aquestes prescripcions tecniques, i que 
aquestes van ser remeses a la Cambra. Voste a<;o ha 
coneix perfectament. 

Per tant, a aquest punt primer, de fer complir les 
resolucions, o bé s'ha de retirar o bé és anar afer 
retxes dins l'aigua. Les altres han estat complides, i 
les que no ho han estat, crec que he donat la seva 
explicació. 

-s 
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Quant a les següents, que en el termini d'un mes, 
el Govern presenti el Projecte de Llei de la Funció PÚ
blica de les IlIes Balears, crec que aquest Govern ho 
ha explicat suficientment, crec que en aquests die s 
s'ha explicat suficientment com estava la Llei de la 
Funció Pública, crec que un examen de totes les ges
tions que s'han fet i de totes les informacions que 
han sortit, ens fan veure que aquesta és una Llei al
tament important, i ens adonaríem del grau de res
ponsabilitat que ha tengut aquest Govern, de no pre
sentar un Projecte de Llei de manera unilateral, sinó 
de fer cas, coHaborar i estar en coordinació amb l'Ad
ministració Central, amb la Comissió Superior de la 
Funció Pública perque dictamini. Hi ha hagut anades 
i vingudes. I no sé si aquesta resolució es presenta 
perque se sap que en un termini molt breu pot ser 
abans d'un mes, aquesta Llei entri al Parlamento Ja 
esta dictada, vista i informada per totes les parts, i, 
en aquest moment, ens falta, únicament i exclusiva
ment que la Comissió Superior de la Funció Pública hl 
digui la darrera paraula. S'han fet moltes gestions, des 
de principis del 85 s'han fet aquestes gestions, hi han 
intervengut les Centrals Sindicals, ja es va dir aquí que 
hi havia hagut dificultats en el moment que es varen 
haver d'interrompre aquestes feines, perque hi va haver 
eleccions sindicals i, per tant, canviaven els represen
tants legals, _s'han hagut de recaptar totes aquestes i 
cadascuna de les informacions, ha hagut de passar a 
tates i a cadascuna de les Conselleries perque hi són 
íntimament implicades i són íntimament relacionades 
amb una llei tan important com aquesta, s'han hagut 
de recaptar totes aquestes informacions, s'ha hagut de 
fer un dictamen conjunt, s'han hagut d'unificar crite
ris, i, amb tot a<;o s'ha hagut de demanar contínua in
formació i coHaboració per part d'aquesta Comissió 
Superior de la Funció Pública. Pero aquesta Llei es 
troba feta i a aquesta llei li falta aquest dictamen, que 
si haguéssim de fer cas omís, que és una obligació mo
ral, pero- si haguéssim de fer cas omís, la podríem pre· 
sentar dema, bé, perdó, hauríem d'esperar una aprova· 
ció del Consell de Govern, pero es podria presentar 
d'aquí una setmana. Per tant, nosaltres creim que 
aquesta resolució és una resolució oportunista, amb 
perdó de l'expressió, perque vostes ja saben, sabien 
que a~o era a punt d'entrar a aquesta Cambra. 

I anam a la resolució que diu que en el termini de 
dos mesos el Govern gestioni la creació d'una Comiso 
si6 Institucional per a la normalització lingüística. Ja 
som una altra vegada, en creació de Comissions, i no 
és que jo hi estigui en contra, de creacions de Comis
sions, sempre que siguin operatives i sempre que siguin 
efectives, si no, feim el joc de «la oca», de Comissió 
en Comissió i tir perque em toca. I aquest és el cas, 
quan voste diu que hi ha d'haver representació de to
tes les institucions i deIs ajuntaments, de quins ajun
taments? De tots els ajuntaments de les Illes? Seria 
el més clar, més llampant i més just. Que seria aques
ta Comissió? Aquesta Comissió seri8 una comissió més 
nombrosa que tota aquesta Cambra, si 11i havien d'es
tar representades totes i cadascuna de les institucions. 
Pero, així i tot, voste sap que hi ha la creació de la 
Comissió Tecnica d'Assessorament per a l'ensenyament 
de la llengua, historia i cultura de les Illes BaJears, 
amb inclusió ele tecnics representants deIs Consells 
InSulars, deixem que la Ilei segueixi el seu camí, no 
VuIguem for~ar-la amb car.~ador, no facem el goteig de 
PUnt per punt i d'article per article de la Llei de Nor-

malització Lingüística, i ja s'ha explicat aquí, perfec
tament, i es troba reglamentat, el temps que hi ha per 
anar posant en marxa i per adaptar totes i cadascuna 
de les Administracions, no solament de la nostra Co
munitat Autónoma, sinó de I'Administració Periferica, 
en aquesta Llei de Normalització Lingüística. 

1 passem a la següent resolució, que és que en el 
termini de dos mesos, el Govern presenti al ParJament 
un Pla de Seguretat i Higiene en el treball, d'acord 
amb els organismes de l'Administració Central i deIs 
Consells Insulars. Aquí, el primer que s'ha de dir és 
que si la resolució hagués estat redactada dlent "ins
tar el Govern de la Nació perque en coordinació amb 
els organismes de l'Administració Autonómica i deIs 
ConseIls Insulars es desenvolupi un Pla de Seguretat i 
Higiene en el treball en aquesta Comunitat Autonoma», 
hi estaríem d'acord. I hi estaríem d'acord, perque pre
cisament la competencia exclusiva la té l'Administració 
Central, precisament perque, en el mateix Estatut el'Au
tonomia, l'articJe 12, punt 7e, legislació laboral és una 
competencia exclusiva de rEstat. Punt 7e, que és el 
mateix punt que ve a l'article 149 de la Constitució i 
que marca quina és la via reglamentaria per assumir 
aquesta competencia. Voste sap que són o bé els cinc 
anys o bé una presentació, una proposta de Llei Or
ganica. I en aquest sentit, nosaltres no hi podem do
nar suport, no perque no estiguem d'acord en el fons 
el'aquest phi, que s'hauria de realitzar, i hauria d'estar 
realitzat i que hi ha hagut compromissos de realitzar
se, sinó que entenem que a~o seria purament i sim
plement un acte testimonial, que a vegades són neces
saris, perú que, en aquest cas, creim que seria impro
cedent. 

1 passam ja a la darrera resolució. "Que en el ter
mini de elos mesos, el Govern presenti al Parlament 
un Pla de prevenció, tractament i rehabilitació de to
xicomans, i que es prevegi la coHaboració amb els 
Consells Insulars i els Ajuntaments». O jo no he aca
bat d'entendre aquesta resolució o aquí hi ha un des
coneixement del decret que ve publicat, de dia 10 del 
6 del 86, que diu, «la participació consensuada en l'area 
de competencies de cada institució representades», fa 
referencia, concretan1ent, a aquesta problematica, i es 
crea una Comissió de Coordinació del Pla Territorial 
de Drogues, si es crea la Comissió ele Coordinació del 
Pla Territorial de Drogues, és perque aquest Pla Ter
ritorial de Drogues esta elaborat, i en aquesta Comis
sió hi ha representants de la Conselleria de Seguretat 
Social i ele Sanitat, deIs Consells Insulars, de l'Ajun
tament de Palma i d'altres institucions. 1 a la vegada, 
a l'article 2n, també la Conselleria de Sanitat podra po
sar o podra elemanar la seva integració a la Delegació 
del Govem, qUE; en aquests moments hi ha un comis
sari de policia, a l'Audiencia Territorial, que en aquest 
moment hi ha un fiscal, a la Direcció Provincial de 
!'Institut Nacional de la Salut, etc. Pero és que el tema 
no acaba solament aquí, és que si precisament hi ha 
alguna cosa que s'ha reconeguda en aquesta Comuni
tat Autúnoma per part de l'Administració Central, ha 
estat que havia estat una de les Comunitats Autono
mes pioneres en el tema de la preven ció de la droga
dicció. Va ser la primera i única Comunitat Autónoma 
que en el moment en que I'Administració Central va 
reclamar el Pla de Drogadicció Territorial de la nos
tra Comunitat, el va presentar, perque, després, es va
ren haver d'aturar les feines perque a d'altres Comu
nitats Autonomes encara no el tenien elaborat i no el 
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tcnien presentat. I \loste sap que el PIa Nacional de 
Drogadicció és la suma i la i~tegració de tots .els Plans 
Territorials contra la droga, 1 en aquest sentIt no em 
faci llegir totes i cada una de les actuacions de que 
voste encertadament a la Comissió que hi va haver la 
e lmana pass ada va donar compte i va djr i ~a rec -

neixe'r que la Conselleria havia fet una bona 'fema, q~le 
hagués pogut fer mé'i , és cl~r q~e 11af:,'l.1és 'p0~t .fer m es, 
amb més mitjans economlCs 1 amb mes illltpns hu
manso El cert ¡ segur éc; que aquest és un tema que ha 
preocupat de ver a l overo ~e.la Co~unitat ~utonoma. 
El cert i segur és que ba eXIstIt la m es total 1 absoluta 
coordinació entl·e instilucions, s'ha intentat, almanco, 
i cree que s'han aconseguit resultats bastant positius. 
Que no fa falta repetir-li una altra vegada el balan<; de 
totes i cadascuna de les actuacions, pero que si fos 
necessari, a la meva proxima interven ció, n'hi podré 
retre compte. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Vice-president. 
Sr. Serra, té voste la paraula per replicar. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Bé, entrem en el debat. l, Sr. Vice-president, en 

primer Uoc, Ji hauré de refrescar una mica la memo
ria una mica la memolia respecte d'una serie de re- · 
sol~cions que jo m'havia permes no llegir, perque creia 
que tots els Grups Parlamentaris n'estaven assabentats 
i coneixien el Butlletí Oficial del Parlament i, per tant, 
els textos els podien tenir davant. Que me'n diu, vos
te, de la reprovació de la política d'Ordenació del Ter
ritori duta a terme pel ConseIler d'Obres Públiques? 
Que me'n diu, voste, d'una cosa tan clara, com reme
tre al Parlament en el termini de dos mesos els estu
dis sobre espais natural s elaborats per l'ICONA i per 
l'INESE amb unes propostes d'actuació per a la de
finitiva cataloga ció i protecció del medi rural? Que 
me'n diu, voste, de sotmetre a informació pública, en 
el termini de trenta dies, a concloure la tramitació a 
la major brevetat deIs Plans Especials d'Ordenació i 
Protecció de les Arees Naturals d'Especial Interés d'Es 
Trenc-Salobrar de Campos, Sa Punta de N'Amer i Ses 
Salines d'Eivissa i Formentera, exigits a les correspo
nents Ileis de declara ció aprovades per aquest Parla
ment? Que me'n diu, voste, del tema de la destinació 
agrícola, ramadera i natural del nostre espai? Voste 
ens ha parlat fa un moment que sí, n ormatives , actua
cions, lIeis d'Ordenació Territorial, etc., pero i dec1a
racions fetes a mitjans de comunicació que es vol mo
dificar la Uei del Sol i que hi pot haver practicament 
casetes per tot? 

Certament, li he de donar una raó, en part, secto
rial, en el tema de les urbanitzacions iHegals. És ver 
que certament era molt difícil que es duguessin al 
Parlament unes propostes legisla ti ves per donar, i de 
gestió, per donar solucions definitives, pero atenció!, 
aixo no és excusa perque vos tes no duguessin aquí el 
cataleg d'urbanitzacions iHegals, i tampoc que no ha
gin empres cap infracció cIara respecte de gent que 
continua fent infraccions dins el nostre territorio 

Quant al tema de Consells Insulars, voste a la seva 
intervenció ha parlat molt en esperit de la Ueí de 
ConselIs Insulars, el comprenem, pero, i em vol dir, Sr. 
Ruguet, si no hi ha hagut una inflacció, un augment 

pe) ooal i d'edif"i ·ís a Palma i, en can vi, no als 
ns 11 de M 110rca i d'E'jvÍSSil. Per altra banda, jo 

11 tnés re rdat·é un parelJ d 'ac:ciOl1 pos iblc pe!" evi. 
lar el ccn lralism 'xagcl'al a I'a 'ció de gO\ern: con. 
venís amb O I1 S li s In sulars, bOll funcionam nl i es. 
tam cansats de denunciar-ho, de les Comissions del 
Patrimoni Historico-Artístic, de !'Institut d'Estudis 
Baleiuics, que, pe!' crl, e - vol fer una ignominiosa 
remodelació d'aquest In ti tUl, d sprés de les queixes 
que hi ha hagl.1d s i que han es tat públiqucs i noto.. 
Tie . Comissi6 d'Arqueologia, quantes vegades ha ven
gut qualcú d'un Consell Insular i no ha pogut reunir-se 
perque les autoritats d'aquest G9 em Au l nOrn ni hi 
han comparegut? 1 ara, amb la rcmode lació d'aquestes 
Comissions com la de l'Institut d'E tudis Balearics, es 
vol llevar a la gent deIs Consell s lnsulars d/una mane
ra clara. Per tant, nosaltres creim que s'ha d'insistir 
molt que hi ha hagut una serie de problemes claus 
que no s'han tocat, i voste avui m'ha dit que s'ha fet 
una convocatoria al Butlletí Oficial per fer un estudi 
respecte del Pla d'Ordenació Turística, pero, senyors 
del Govern, per favor, el que nosaItres aquí havíem 
aprovat, tots, era dur aquest Pla en sis mesos, que es. 
tas fet, no una convocatoria pública per fer un estu
di, per moltes directrius que vos tes hi hagin volgut 
posar. 

Un tema que ha tocat poc, coordina ció quant a te
matica d'infraestructura i activitats esportives i cultu
rals amb les Illes, amb totes les Illes. Bé, i el senrei 
de medicina esportiva, com funciona a les Illes Me
norca j a Mallorca? I 1'esport escolar, q uins converus 
hi ha hagut amb els COD ells Insulal"s? Són preguntes 
que es traben obviament sense cap [ipus de res posta, 
i voste el1S ha deixal, cree que molt intencionadament, 
e l lema del foment i ocupació juvenil. Nosaltres de
manavem un pla, que el pla el fes· el Govern de la Co
munitat Autonoma, i després, amb aquest pla, certa
ment es va fer una especie de pla, pero que va que
dar en una paperassa, pero que es trobas la collabo
ració, la coorc1inació i. que, d'alguna manera, l1i hagués 
una efid lcia en aquesl tema per a nosaltres importanl, 
que és la manca d'alur, la manca de trebaU, perd6. 1 
ahir els recordavem que, fins i lOl, en aclu3cions d'sl
guna Conselleria es contradeia, fins i tot, aquest espe
rit, la contradicció venia quan en aquest Parlament, a 
la Llei de Pressupost aprovavem per unanimitat, crear 
unes beques d'investigació per a tota la gent que ha
via acabat els seus estudis, i aixo no s'ha fet ni es pen
sa fer. 

Llei de Funció Pública, i entrant en els aItres te
mes, hem de ser clars en aixo, vostes podrien haver 
aprovat ja, en el Consell de Govern la Uei de Funció 
Pública, i després, empenyer perque molt aviat es po
gués presentar en aquest Parlamento Normalització lin
güística, per favor, vostes han tirat el baló defora, ju
guen a camp contrari i estan empatant, en aquests 
moments, pero vostes, d'alguna manera amb aquest 
tema, no ens abliguin a tornar dur temes a aquest 
Parlament, una vega da i una altra, d'incompliments de 
la Uei, vostes acceptin els principis que avui els eX
posam i desenvolupin la normativa posterior, quants 
d'Ajuntaments hi ha d'haver, com s'han de coordinar, 
com s'han de fer les coses. Nosaltres al Govern li do
nam les mans lliures perque actuI, pero a partir d'una 
Comissió en que hi hagi les institucions que creim qu~ 
hi poden ser, que han demostrat voluntat per ser-hl, 
pero que noem diguin que Consells Insulars coro el 
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de Mallorca o el de Menorca no han tengut voluntat 
en alguns aspectes de la normalització lingüística. 

Higiene en el treball. Bé, és una contradicció to
tal que al Consell de Menorca vostes plantegin una 
cosa que és la mateixa que plantejam aquí, i avui 
aquí, vostes ens diguin que no és aixo. El que nosal
tres demanam quant a la higiene en el treball, és que 
hi hagi un pla d'aquest Gove1l1 i que aquest pla des
prés cerqui coHaboracions i coordinacions " amb les 
Administracions que facin falta, i obviament i basica
ment és amb l'Administració Central. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vagi acabant, vagi acabant. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sí, ja he acabat. Tema de droga, certament nos

altres varem alabar parcialment l'actuació del Conse
!ler quan ens va explicar la coordinació institucional 
amb el Govern Central i 21mb Ajuntaments i en alguns 
aspectes 21mb els Consells Insulars, pero el tema de la 
droga que nosaltres duim avui aquí no és continuar 
fent comissions, continuar fent actes, reunions, parau
les i paperasses. És un pla concret d'actuació. Avui 
hem sabut, encara, avui a migdia, que a Santa Maria, 
una església, l'Evangelica, ens sembla, l'Anglicana, per
dó, ha posat en marxa una comuna terapeutica. Quina 
vergonya, el Govern du, em pareix que són nou o deu 
mesos, i encara no ha sabut posar en marxa Ses Sit
joles, pero, a més, no basta parlar de Ses Sitjoles o 
de la granja d'Eivissa, tots sabem, i molt clarament, 
que el problema de la drogadicció és de molta acció, 
de molta actuació al carrer dins la realitat, i que és la 
lacra social, avui en dia, més important d'aquestes 
illes, per tant, quan nosaltres parlam d'un pla concret 
no parlam de més comissions, no parlam de més pre
vencions abstractes, parJam de normativa, d'actuació, 
de posar-hi les mans i, arnés, els volem recordar que 
hi ha pe!"sones, com pugui ser aquesta Església Angli
cana o l'Evangelica o a l'Hospital de Nit de Ciutat, que 
hi ha persones que hi treballen i ... , pero és gent que 
necessita que hi hagi altres actuacions concretes i 
puntuals, perque amb el que es fa no s'esta ni a un 
10 % de les possibilita ts. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
En nom del Govern, té voste la paraula. 

EL SR. HUGUET ROTGER: 
Gracies, Sr. President. Refrescar per refrescar, des

prés d'aquests focus, crec que a tots ens convendria. 
La primera resolució. si la té voste davant i com a se
guiment, no les llegiré totes, perque seria massa pesat, 
ja li he explicat els motius. La segona, contestada dia 
7 de novembre del 86. La tercera, dia 19 de juny del 
86. La quarta, dia 3 t de desembre del 86. La cinquena, 
dia 28 d'octubre del 86. La sisena, dia 11 de marc; del 
86. La setena, també li he explicat abans perque no 
s'havia complert. La vuitena, dia 4 de novembre del 
86. La novena, que voste ha anomenat, aco és un tema 
únicament i exclusivament que pertoca al Govern, i és 
única i exclusivament el President que té potestat, en 
aquest cas, de fer el que cregui convenient amb la 
reprovació d'un Conseller. La número deu, també li he 
explicat perfectament en quin moment es trobava i que 
s'havia complert en part. La 1, dia 12 de maig del 86. 
la 12, dia 28 de maig del 86. La 13, d'informació públi-

-

ca deIs plans, voste sap que s'ha informat, pero es van 
haver de retirar alguns perque no hi estaven massa 
d'acord, a informació pública ja hi ha estat, no em 
digui que no, s'ha complit. La 14, sobre el cataleg d'ur
banitzacions iHegals, el que sí és cIar en aquest cas, és 
que si nosaltres només haguéssim presentat aquí el 
caUdeg d'urbanitzacions iHegals, ens haguessin dit que 
només el complíem en part, i que tenÍem por de do
nar solucions legislatives i de gestió, per a,c;o no l'hem 
dut, i m'he compromes, si voste el volia, que li dona
ria, o si voste ens demana només el pla, l'hi presen
tarem. Quant a la 15, també li he explicat els motius. 
La número 16, s'ha complert. La 17, s'ha presentat dia 
10 d'octubre del 86. La 18, dia 24 de setembre. La 19, 
dia 17 de setembre. La 20, dia 4 de novembre. La 21, 
dia 15 d'octubre. 1 la 22, sobre Credit Extraordinari 
també va ser aprovat o va ser remes dia 18 de febre; 
del 86. Són les que són, no més. 

QU<lrlt al Pla d'Ordenació Turística, ningú no po
dd\ n ' ga r , miljanarncnt sensa t en aqu~ ta Cambra, que 
qualsevul 111 tnicipi eslü Inés de dos auys només per 
('el' un P la d'Ordenació del. seu propi territori, imagini 
voste el que é fer un Pla d'Ordeoació TUrlstica per 
a loles les nles, per a tota la Comunitat Autononta. 
S'havien de presenlar, necessariament, les cJescripciol1 
qu lla via de lenir aque t Pla, 'havien de presentar, 
nece 'sariament, els objectius qlle es volien complir, 
s 'h avia de presentar, necessariamenL, qu ins tipus de 
coordinació hauria ele lenjL 1 aquesL Pla, vo te sap 
perfec10nlcn l que haura d'anar \ligat fon;osament dins 
el que seran les Directrius de la Llei d'Ordenació del 
Territori. . 

Quant al Pla de Foment d'Ocupació Juvenil, va ser 
remes a aquesta Cambra, i voste sap les dificultats de 
coHaboració, de quantes i quantes reunions convoca
des, i per no anomenar institucions públiques ni pri
vades, no compareixien per coordinar aquest Pla. 1 
aquest Pla es va f~r i es va dur a aquest Parlament 
21mb moltes, moUes dificultats. 1 demanava un Pla 
d'Ocupació Juvenil, que més haguéssim volgut nosal
tres que fer i elaborar un autentic Pla d'Ocupació Ju
venil en coHaboració amb totes i cadascuna de les 
institucions, públiques i privades! 

Quant a la Llei de la Funció Pública, l'hi he ex
plicat, el Consell de Govem li va donar el vist-i-plau a 
aquest projecte de Llei de la Funció Pública, i en 
aquest moment es troba a la Comissió Superior de 
Funció Pública perque ens do ni la seva informació. 
De que ens hagués valgut a nosaltres aprovar definiti
vament aquesta Llei, enviar-la <1110 , i després és m il lo
r~ble? Que hem de tomar arrer a en un acord que 11 a
Vlem pres? Des que e va eoHa Joral", des que j'Admi
nistració Central ens va donar la máxima coHaboració 
en aq u t tema, no allres el qu e no podem fer és gi
rar-Ji J'esq uena i dir-Ji, ara j a no comptam amb vos~ 
a Jtre . Un mÍnim !'eli.ca en aques ca, exjgia que l i 
torné sil1l enviar pcrque ens donés la darrel'a opioió. 
1 voste a a~o ho sap, i va te élp qu e pot ser enviada 
a aquest Parlament, i segurament sabem, com es diu 
avui en dia, «of the record" que no hi haura massa di
ficultats i que tendra el vist:i-plau, i voste sap de la 
importancia que té per a una Administració Central 
que s'esta desvertebrant en Comunitats Autonomes 
poder coordinar totes les Lleis de les Funcions Púbh~ 
ques, totes, perque no hi hagi disfuncions entre una 
Comunitat i una altra o per evitar que hi hagi disfun
cions fortes. 
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I , pcr favor, no em 10rni treure el tema del Pla 
ele Drogues, perque ja he dit jo abans aquí que no em 
volia fer pesat reiteran1 totes i cadascuna de les ac
tuacions . Totes i cadélscuna. Voste sap que nosaltres, li 
tom repetir, hem participat, que existeix aquesta Co
missió Coordinadora entre totes les institucions, que 
hi ha coHaboració activa i real amb totes les entitats 
i associacions sense finalitat de lucre. Si aquests s'han 
posat l'altre dia en marxa, no devia existir, hi devia 
haver una necessitat, detectada, segurament, pero en el 
mament que sapiguem que existeixi, també intentara 
tenir coHaboració amb·, aquesta institució. Voste sap 
que s'han pres mesures d'atenció preventiva, de for
mació, inforrnació i educació sanitaria. I per que allar
gar més? Voste ho sap tan bé o més que jo, perque 
voste va participar amb molta d'atenció a la Comissió, 
quan el Conseller va explicar tots i cadascun deIs as
pectes i de les actuacions. Actuacions com la creació 
del Centre Coordinador on, només en el primer any 
s'han realitzat tres-centes quinze primeres visites, més 
de mil cinc-centes entrevistes. On, precisament, s'ha 
remes el 40 % de les proves o han enviat el 40 % de 
casos les institucions, ac;o vol dir que hi ha fe en la 
Conselleria de Sanitat en aquesta organització. Les ma
teixes institucions en el primer any, el 40 % deIs ca
sos han volgut que intervengués la Conselleria de Sa
nitat i de Seguretat Social. 

I podríem continuar amb els grups de treball de 
prevenció, amb els grups de treballs d'assistencia me
dica, etc., etc. Pero cree que és suficient, i cree que 
aquesta resolució és inn'ecessaria. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies; Sr. Vice-president. 
Volen intervenir els aItres Grups Polítics? 
Grup Regionalista de les Illes, Grup Socialista. 
Pel Grup Regionalista de les Illes, té la paraula el 

Sr. Antoni Roses i Juaneda. 
Disposa d'un temps de deu minuts. 

EL SR. ROSES JUANEDA: 
Gracies, Sr. President. La primera proposició d'Es

querra Nacionalista, i nosaltres ens remetrem única
ment i exclusivament al text que avui es presenta a 
aprovació, diu que cal reiterar les resolucions aprova
des pel PIe d'aquesta Cambra el desembre del 85. I, 
conseqüentment i amb coherencia amb aquella postu
ra, el nostre Grup, avui, donara suport a aquesta Pro
posició, i ens ratificarem, reiterarem la nostra postu
ra presa, i també dins aquesta Cambra, el desembre 
del 85. 

Si les resolucions, les decisions que pren aquest 
Parlament, que obviament són vinculants per l'Execu
tiu no s'han dut a terrne, aleshores s'hi han de dur, 
són resolucions incomplides. I, al marge de les expli
cacions que ha tengut a bé de donar-nos el Sr. Ru
guet, en funció que tan soIs eren cinc resolucions que 
no s'havien complit i que el treball havia estat efica~, 
positiu, etc., nosaltres, en absolut, ho posam en dub
te, no és el tema que nosaltres ara debatim aquí, no 
ho die irónicament, sinó que, malgrat fos només una 
resolució, aleshores, el Sr. Ruguet ha acceptat que n'hi 
.~a hagut algunes que no s'han dut a tenne, a part de 
les explicacions i de l'estat en que es trobaven i de 

com esta\'en en aquests moments. Per tan t, el Grup 
Regionalista donará suport a la primera proposició 
el 'Es querra Nacionalista. 

Quant al tema de la LIei de Funció Pública, ens 
cons ta que, efectivament es troba pcnc1ent del Dicta
men t de la Comissió de Funció Pública i, per tam 
:.1mb tota seguretat, molt prest entrara dins aquest~ 
Cambra. La LIei esmentada és bilsica i elemental pero 
qu~ dissenya la configura ció de l'Administració de la 
COl1ll1nitat Autonoma, per tant, sempre ha de ser o 
hauria (\ 'haver estat una ele les primeres preocupacions 
i prioritats. Si bé és ver que ara ens trobam a la rec. 
ta final d'aquesta Legislatura, i aquesta LIei no ha en
t rat, esperam que sí moIt prest, en funció deIs conei. 
xements que tenim, entri. De totes maneres, és una 
llastima, perque si aquesta LIei ja hagués entrat, s 'ha· 
guéssin evitat moltíssims de problemes de contracta· 
ció que, d'alguna manera, han erosionat la imatge ins. 
titucional de la nostra Comunitat. No donarem suport, 
perque, amb coneixement de causa , sabem que es tro· 
ba pendent d'un Dictamen i que molt prest, probable
ment abans d'un mes, entrara en aquesta Cambra. 

Quant al punt cinque , en principi, no som partida
ris de crear comissions, no sempre suposa un avan~, 
desgraciadament és el contrari, i en el text d'Esquerra 
Nacionalista, més bé a títol anecdotic, perque no és el 
tema fonamental de la discussió, ]'Administració Peri
ferica de l'Estat es pot convidar, pero no és vinculant 
que hi acudeixi. Nosaltres, el que sí volem dir és que 
en materia de normalització lingiiística, ens remetem 
a la recent aprovada LIei per aquesta Cambra l'abril 
del 86. Fa set, vuit mesos. Ja tenim LIei de Normalitza
ció Lingüística. Cree que els nostres esfon;os han d'anar 
encaminats a aplicar aquesta LIei . No donarem suport 
al punt cinque. 

- Quant al punt sf.:te, efectivament, el Govern, la Con
selJeria de TrebalJ i Transports no té competencies su
ficients en materia de treball, ni, a part, té mitjans de 
funcionaris, recursos, etc. L'Administració Central, de 
moment, és monopolitzadora d'aquest tema, i el que ha 
explicat el Sr. Ruguet és corree te, és correcte i encer
lat, ja que és una competencia de l'Estat Central. 

1, a títol anecdotic simplement, i ara aprofit 1'0ca
SJO per dir-los, senyors d'Esquerra Nacionalista, que 
vostes amb els terminis sempre són molt exagerats, 
perque sempre estan en un mes, en dos mesos i en un 
mes, i hipoteticament parlant, seria totalment impossi
ble executar en el terrnini que vostes presenten aquest 
Pla, aquesta proposició. Aixo ho die a títol purament i 
simplement anecdótico 

Quant a l'apartat vuite, jo record a aquesta Cam
bra, respectuosament li record, que el nostre Grup en 
ternes de toxicomania sempre ha donat suport a qual
sevol iniciativa que anas encaminada a disminuir aques
ta terrible problematica social, sempre. Per no esten
dre'm no faré aHusió a les dates en que es varen 
debatre diferents temes i sempre hi donarem suport. 
La toxicomania entenem que és una infecció social, cen
tre i origen de molte altres disfuncions, originada pe: 
diverses circumstancies i problema tiques, com fa mI
liars, ocupació, atur, delingüencia. Per tant, sempre ha 
ser, actualment, un tema prioritari per als diferents go
ve¡-:ns i, en aquest cas, per al Govern de la nostra Co
munit.:lt i, en fundó d'aixo, el nostre Grup sempre do
nara incondicional suport a temes que vagin encaminats

é a disminu ir 1 'ús i el CODsum de la droga. Pero tamb 
hem pogut constatar, h em pogut constatar que ja ha 
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estat decretat, l'abril del 86, que el Pla Territorial de 
Drogues es troba vinculat i publicat dins el Pla Na
cional de Drogues. Aixo és una realitat. Per tant, no 
donarem suport a la proposició número vuit d'Esquerra 
Nacionalista. 

Res més. Moltes gdlcies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Sr. Serra, té voste la paraula. 
Disposa d'un temps de cinc minuts. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. Voldriem contestar al Grup 

Parlamentari Regionalista, respecte d'aquestes qüestions 
que ha anat plantejant. 1 ho farem, només en tres 
punts i amb molta brevetat. . 

El primer de tot és que, senyors del Grup RegIO
nalista, certament, nosaltres no acabam de comprendre 
com és possible que una institució que tots hi formen 
part, coro és el ons 11 Insular de Mallorca o com és 
aquest Parlament, ens adheríssim al Congrés Interna
cional de la L lengua Catalana, e l President del Govern 
de la Comunitat, el President del Consell de Mallorca, 
la Presidenta de la Comissió de Cultura del Consell de 
Mallorca presidissin sessions, hi participassin directa
ment, fessin discursos, i ara que nosaltres feim una 
proposta, que esta totalment d'acord amb les resolu
cions del Congrés Internacional de la Llengua Catala
na no la vegin clara i no puguin ni vulguin donar-hi 
suporto Aixo ens implica que estam a la vella política, 
la vella política que quan hi ha foto hi som tots, i col
zades per veure qui és davant i qui és enmig, en canvi, 
a I'hora, després, de complir les coses que s'han de 
complir, certament, es deixen de banda. Nosaltres quan 
proposam aquesta Comissió ho feim i ho deim, pe~qu~ 
la Llei de Normalització Lingüística no es complelX 1, 

arnés, ho feim per una altra cosa, perque estam can
sats, els quatre Diputats d'aquest Grup Parlamentari 
i aquest Portaveu, fonamentalment, d'haver de venir 
cada setmana o cad:::. dues setmanes amb un tema cul
tural i Iingüístic per falta de voluntat, per incompli
ment o per incapacitat política de l'Executiu, i com 
que volem d'una vegada per tates aixo se superi i que 
s'entri a una via consensuada i a una via d'eficacia, és 
precisament que vol!em acabar aquest debat per una 
serie de mesos, i creim que ha agrairia molta gent, que 
acabassim aquests debats tan puntuals d'incompliment 
d'una Llei, en funció que aquesta Comissió actuas, i 
aixo és perfectament d'acord amb el que s'aprova al 
Congrés Internacional de la Llengua. 

Per altra banda, nosatres, amb els Plans d'actua
ció, tant de Drogadicció com de Seguretat i Higiene 
en el treball, no proposam cap tipus de Comissió, no 
proposam cap tipus de feina burocratica, parlam d'un 
pla puntualíssim de treball, i en drogadicció anam 
molt més enlla de la feina que es fa, per exemple, de 
preven ció o dels estudis que tots coneixem que són en 
aquest Pla Territorial de la Droga. Per tant, quan par
lam de plan s concrets d'actuació, a temes basics com 
és seguretat i higiene en el treball i prevenció, tracta
ment i rehabilitació de drogadictes, crec que ens tro
bam a un moment en que certament hem de saber di
ferenciar el que són feines previes, estudis, etc., del 
que ja és posar-hi directament es manso I vull insis
tir, i en aixo sí que hem de dir que el Consell de Ma
llorca, dirígit pel seu Grup Parlamentari, ha fet feina 

en aquest sentit, que és ajudar a petits coHectius, a 
grups d'individus que facin feina en el tractament de 
drogadicció, i, fins i tot, petites accions a favor de 
rchabilitació, pero ara es tracta d'estendre la taca 
d 'oli, perque aquest problema afecta i molt totes les 
illes" i. ~ensem que granja només n 'hj ha una, que és 
la d ElVJSSa, pensem que a Menorca no bi ha hagut 
cap acció i pensem que feines n'hi ha hagudcs, pero 
lill p]a articulat i concret no existeix. 1 pel1sam que el 
Govem en temes de treball , certament que no té com
petencies, pero competencia per fer nn pla i pelo inten
tar ~lll.r-lo ? .term~, cercar ajudes, etc., aquc ta compe
tenCia la te 1 la te perque, d'acord amb la Constituci6, 
d'acorcl amb 'Estatut, actuar e pot, una altra cosa és, 
llavors, }'ambit de competencies es tata ls . 

EL SR. PRESIDENT: 
Mol tes gracies, Sr. Diputat. 
Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula el 

Sr. Josep Alfonso i Villanueva. ' 
Disposa, Sr. Diputat, d'un temps de deu minuts·. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Sí, Sr. President. Sr. President, Sres. i Srs. Dipu

tats. Les sis resolucions en que ha quedat reduIda la 
proposta del Grup Parlamentari Esquerra Nacionalis
ta, mereixen comentaris bastant diferents unes de les 
altres, perque una és ampla, la primera, i les altres són 
de temes bastant més concrets i, per tant, intentarem 
donar l'amplitud que requereix cadascuna. 

La primera resolució és un recordatori, un recor
datori al Govern que no ha complit una part impor
tant de les resolucions que va prendre aquest Parla
ment dia 12 de desembre del 1985. 1 quan deim una 
part important, no ho deim tant perque siguin 5 o 13, 
com deduIa avui matÍ la Mesa, és igual, el tema és que 
hi ha resolucions molt importants que vostes han dei
xat de complir. Nosaltres creim que per faIta de vo
luntat política, perque si no fos així, el mínim que ha
guessin fet, i és un altre incompliment, hagués estat 
explicar al Parlament per que no complien uns tenni
nis, per que no es IJ0dia complir una resolució, no els 
hagués costat gaire, senyors del Govern, enviar una 
comunicació al Parlament, el Parament no e¡"s ha de 
donar aHergia, una comunicació al Parlament, dient, 
la resolució, per exemple, número 9, la que tracta de 
la preservació del medi rural, d'edificacions, parceHa
cions, etc., no l'hem poguda complir, perque la com
plexitat, etc., etc., el::. Vostes clonen la callada per res
posta i, en aquest moment, que el Sr. Vice-president, 
i li agra'im, dintre del possible, li agraim, ens ha inten
tat donar certes explicacions d'aquests incompliments. 

Tema com aquest, que és moIt important, basta
ria, tot sol, per reiterar-los que han de complir les re
solucions d'aquest Parlament, Í nó només les del debat 
de l'estat de la Comunitat Autonoma, sinó totes les al
tres. Sempre recordaré, i tant de bo que van canviant 
d'opinÍó, que al priIT'.er temps d'aquesta Legislatura, 
hi va haver manifesLacions d'opinions per part de mem
bres del Govern dü;nt que les resolucions que prenia, 
a les proposicions no de llei es referia, aquest Parla
ment no vinculaven l'Executiu. Evident, no vincul r T) 
com una Llei, vostes de vegades tampoc se senten molt 
vinculats, per certes lleis aprovades en aquest Parla
ment, pero vinculen políticament, i vostes ha saben. 

Altres temes de malta d'importancia, tampoc no 
s'han dut a aquest P2.rlament, i l'explicació és poc va-



2254 DIARI DE SESSIONSj Núm. 77/11 12 novbre. 1986, a les 17 h. dia 13 del mateix mes any a les 17,30 h. 

lida. El tema de la presentació deIs estudis sobre es
pais naturals, el cat~tleg d'ICONA i el cataleg d'INESE, 
no els han enviat aquí amb les propostes d'actuació. 
1, per que? 1 és un tema important, més important o 
tan important com l'altre, per que? Perque vos tes te
nen ben clar, ben clar que el cataleg d'INESE, que el 
va encarregar el Go\'ern de la Comunitat Autonoma no 
els ha sortit com ,egurament esperaven que els sor
tís. 1 llavors, és difícil as sumir, encara que verbalment 
es digui, resolucions o propostes que políticament no 
poden as sumir, i els ho respectam. 1 jo respectaria 
que voste, Sr. Vice-pre,sident, que el President del Go
vern o que el Conseller d'Obres Públiques, és igual, 
hagués sortit a aquesta tribuna a dir, el cataleg ICONA 
o el cataleg INESE no es troba dins la nostra ideolo
gia, com, bé, com llegíem avui a un deis diaris, no es 
troba aixo dins la nostra ideologia, per tant, no ho 
complirem. 1, com que vostes, amb certs suports, te
nen la majoria, duguin endavant el seu programa, que 
cada quatre anys, el poble d'aquestes illes dira quines 
són les actuacions a les quals s'hi pot donar suport i 
a quines no. Ens paireixeria molt bé. El que no ens 
pareix bé és que donin la callada per resposta. 

1 altres temes, com l'embull que han fet vos tes 
amb el tema de les competencies hidrologiques. Con s
tantment, diuen, el Partit Socialista, a Madrid, perque 
a nosaltres no ens ho poden donar, i el Grup d'aquí, 
del Partit Socialista ha fet impossible que tenguem 
competencies en aigua. Voste, Sr. Vice-president, sap 
perfectament que el Decret de 6 de man; del 85 esta
bleix, entre les funcions que han de concórrer a l'Ad
ministració de l'Estat i de la Comunitat Autonoma, 
que coHaboraran en l'elaboració de la planificació hi
drologica. Si ho volen llegir, no crec que faci falta. 
Sap positivament, per tant, que la brega de competen
cies no és una brega vertadera, és una excusa, i seria 
tal vegada vertader, Que vos tes diguessin, és que no tro
bam coHaboració en l'Administració de l'Estat, no per
que no els hagin donat aquí competencies, sinó que 
no trobam coHaboració en l'Administració de l'Estat, 
pero seria mal d'entendre, perque la mescla de funcio
naris és bastant considerable, per tant, seria molt mal 
d'entendre. 

Jo crec que són tres que n'he dites, n'hi ha bas
tants més de resolucions que no han complit. Per tant, 
com deia el representant del Grup Esquerra Naciona
lista, i ha repetit després molt bé el representant del 
Gnlp Regionalista, reiterar aquests incompliments i 
insistir que s'han de complir aquestes resolucions és 
absolutament fonamental. No es pot ser incongruent 
i fa un any votar una cosa i avui votar-ne una altra. 
Tenguin en compte vostes, i seran incongruents si no 
ho voten, que la gran majoria d'aquestes resolucions, 
bé, una part d'aquestes resolucions incomplides, no la 
gran majoria, varen ser votades per vostes. Per tant, 
tal vegada hagués estat interessant fer una triadella, 
i vostes haguessin dit, aquestes, sí les votam, pero les 
altres no. Haguessin estat més conseqüents. 

1 cree que ja basta de recordaris, perque cree, 
pens que se les saben moIt bé. 

La segona de les resolucions és que es presenti, 
en el termini d'un mes, el projecte de LIei de Fundó 
:pública, amb l'estricte compliment deIs terminis que 
s'han seguít amb les resolucions que han complides, 
no cree que els preocupí que sigui un mes, dos mesos 
o un mes i míg, per tant, no hem vist per que no s'han 
de comprometre davant aquest Parlament a dur aixo, 

quan nosaltres sabem que vos tes hi tenen molt el'inte
res a aprovar aquesta LIei. És ver, tenen molt d'inte
res, i faran tots els esfor¡;os perque dins la Legislatu_ 
ra, abans de dia 8 el'abril, aquesta LIei sigui aprovaela 
i en funcionament, i ho sabem, per tant, no ni ha cap' 
és a dir, és dir que no per dir que no. ' 

El tercer tema és la creació d'una Comissió Insti
tucional per a la Normalitzación Lingüística. Tenen 
raó en una cosa, Sr. Ruguet, voste ha tengut raó quan 
ha cli1 que són moltes administracions, molts de mu
nicipis i que podria ser crear una Comissió més nom
brosa que aquesta Cambra. Té raó. De totes maneres 
tothom sap el que és la representació, i si bé haurie~ 
de ser representats Govern, Consells, Ajuntaments, els 
metodes de representació es poden establir perfecta
mento 1 vostes n'han apres, i no vull recordar el Decret 
sobre Caixes, que va ser una mostra divina del que és 
jugar amb la representació municipal. Per tant, aixo 
no és excusa, aixo es pot arreglar. Pero el tema impor
tant d'aquesta proposta, em cregui, és la d'impulsar el 
funcionament de la LIei de Normalització Lingüística, 
i no va rnés enlla, impulsar, des de tots els organismes 
de l'Administració de la Comunitat Autonorna, d'a
questa Comunitat, de les Illes Balears, el camí de la 
normalització Lingüística. 1 una altra cosa que no és 
manco important i que l'hem anat dient durant tot el 
debat, que es coorclinin les distintes administracions. 
Jo no crec que Esquerra Nacionalista, faig una inter
pretaciá, tenguin en compte que aquestes propostes, 
igual que les del Partit Socialista, es varen fer ahir 
després del debat, avui matÍ a les nou s'havien de pre
sentar, no vagi més enlla d'aixo, no es tracta de dir 
compleixin la LIei : tal, no, es tracta que els organis
mes es coordinin i empenyin pel compliment de la 
LIei. Per tant, no crec que els hagi d'espantar, si ten
guessin voluntat, de ver, de complir, fer via en el com
plirnent de la Llei de Normalització Lingüística. 

El tema set, em pareix que sera la primera vegaela 
que li doni raó totalment, no hi ha competencies en 
seguretat i higiene en el treball ni en legislació labo
ral, té tota la raó. Pero aixo no lleva que es pogués fer 
un Pla, pero entraríem en la virtualitat d'aquest Pla, 
si no tenen competencies, de que ens serveix un Pla? 
Haurem de negociar el Pla amb l'Administració Central 
i els Consells Insulars Nosaltres creim que vostes hau
rien de valorar la possibilitat de fer aquest Pla, j si 
veuen que serviria per a qualque cosa, fer-Io. Per tant, 
en aquest tema, com que no hi competencies, i la va
loració no la pot fer el grup de l'oposició, sinó que 
l'ha de fer el grup del Govern, el nostre Grup s'absten
dra. 

1, sÍ, .la acab, he esgotat el temps, pero només fal
ta el tema de la prevenció, el tractament i rehabilita
ció de toxicomans. A nosaltres ens hagués agradat que 
en aques!a Cambra s'hagués discutit una cosa molt 
més amplia, una llei sobre aquest tractament, tracta
ment integral de les toxicornanies, que s'hagués dut 
aquí la discussió sobre una xarxa interinstitucional 
que l'hem discutida qualque vega da sobre les toxico
manies. Pero vostes, senyors del Govern, no l'han duta, 
parlen d'un Pla General de l'Estat de Toxieomanies, 
pero de la Comunitat Autonoma, en parlen poe. Pe: 
tant, nosaltres creim, i ja acab, que podrien tamb~ 
haver donat suport a aquesta proposta, nosaltres ti 
donatem suporto 

En defintiva, senyors del Govern, l'irnportant és 
que hagin apres, i cree que han apres que les resolu-
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dons s'han de complir i que quan no es compleixen 
síha de retre compte al Parlament del motiu pel qual 
no es fa aixÍ. 

Grades. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Pel Grup Popular té la parau1a. 
En quin concepte em demana la paraula? 

EL SR. VIDAL JUAN: 
Per fixar posicions, Sr. President. 

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

EL SR. VIDAL JUAN: 
Moltes gracies. MoIt breument, si em permet, des 

d'aquí mateix. Només per, com a l'altra oportunitat, 
demanar votació per separat, i per fixar la posició d'a
quest Grup que, en coherencia amb el que ha dit el 
Sr. Vice-president del Govern, sera de votar no a tates 
les propostes, exceptuant la primera, on ha explicat 
perfectament per que no s'havien complit algunes, 
nosaltres, sí, no els pareixi estrany, ens sumam o subs
crivim també aquest recordatori. Per tant, donarem su
port a aquest punt u , i direm no a tots els altres. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Sí, per que em demana la paraul~? 

EL SR. TRIAY LLOPIS: 
És per una qüestió d'ordre, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, voste dira. 

EL SR. TRIAY LLOPIS: 
Sí, és en relació amb la proposta 4." del Grup Par

lamentari Socialista o,ue, com es recorda, feia refertm
ca a la creació de Ilo¿s de feina en relació amb el con
veni de l'Institut N~1Cional d'Ocupadó i la Comunitat 
Autonoma. Com que creim que, a causa d'un malentes, 
es podria, realment, perjudicar una proposta realment 
benefici05a i que, pel que hem pogut captar en el 
descans, el contengut, compta realment amb el con
sens generalitzat d'aquesta Cambra, nosaItres volem 
retirar-la, i ho anunci'i aquí, i la tornarem a presentar 
amb un contengut ~imiIar, pero amb una aItra forma, 
en aquest Parlament, immediatament. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: '. 
Sí, -no hi ha cap inconvenient perque retiri voste 

aquesta Proposta número 4. 
Conelos el debat, passarem a la vota ció i atenent 

la petició del Grup Popular, votarem individualment 
Cadascuna de les propostes, tenint en compte, en pri
mer lloc, 1'hora de presentació i també el principi de 
les exclusions, que ha estat estudiat per la Mesa en el 
sentit que cap de les propostes s'excloen una a l'altra. 

En conseqüencia, deman a la Cambra, primera 
Proposta que fa referencia a la Comissió d'Investigació 
sobre irregularitats a la contractació de personal de la 
COmunitat Autonom::l, etc., del Grup Parlamentari So
cialista. 

Sres. i Srs. Diputts que vatin a favor d'aquesta 
proposta, es valen posar drets, per favor? 

Poden seure, moltes grades. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es valen 

posar drets, per favor? 
No n'hi ha. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es volen posar 

drets, per favor? 
Poden seure, moltes grades . 
Resultat de la votació: A favor, 29 vots; en contra, 

cap; abstencions, 23. 
Queda aprovada la primera proposta. 
Segona proposta del mateix Grup, en relació amb 

la cooperació amb l'Administració de l'Estat, Ajunta
ments de garantir el provei'ment d'aigua potable a Pal
ma, etc. 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de la pro
posta, es valen posar drets, per favor? 

Poden seure, moItes gracies. 
Sres, i Srs. Diputats que votin en contra, es valen 

posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es valen posar 

drets, per favor? 
Resultat de la votació: a favor, 23 vots; en contra, 

29; abstencions, cap. 
Tercera proposta, relativa a la maxima col'labora

ció als Ajuntaments, funcionament de les depuradores 
d'aigües residuals, etc 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es vol en 
posar drets, per favor? 

Poden seure, m::Jltes gracies . 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es valen 

posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Sres, i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
Resultat de la tercera votació: a favor, 23 vots; en 

contra, 29: abstencions, cap. 
Queda rebutjada. 
La quarta ha estat retirada. 
La cinquena fa referencia a mesures ~obre agili

tació administr~tiva, supressió de tramits burocratics, 
etc. 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquesta 
propnsta, es valen posar drets, per favor? 

Queda aprovada per unanimitat. 
Sisena proposta, relativa a l'aplicació de l'article 

l30 de la Llei de Finances. 
Sres. i ~rs. Diputats que votin a favor, es valen 

posar drds, per favor? 
Queda apro\'ada per unanimitat. 
Setena proposta, relativa al Servei d'Extensió 

Agraria. 
Sres. i Srs. DilJutats que votin a favor, es valen 

posa!." drets, per favor? 
Queda aprovada per unanimitat. 
Número vuit, viutena. Relativa a normalització de 

l'ús de la llengua catalana a la documentació de l'Ad
mini stradó de la Comunitat. 

Sres. i Srs . Diputats que votin a favor, es valen 
posar drets, per favor? 

Poden seure, moItes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es volen 

posar drets, per favor? 
Poden seure, múltcs gracies. 
Sres. i Srs . Diputats que s'abstenen? No n'hí ha. 
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Resultat de la votació: a favor, 23 vots; en contra, 
29; abstencions, cap. 

Per últim, la darrera proposta del Grup Socialis
ta, relativa a la liql1idació deIs Pressuposts 1985 que 
hauría de ser presentada abans de dia 28 de febrer 
del 87. 

Sres. i Srs . Diputats que votin a favor d'aquesta 
pro posta, es vol en posar drets, per favor? 

Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es volen 

posar drets, per favc·r? 
Poden seure, mo1t!3s gracies. 
Sres. i Srs. Diputáts que s'abstenen? No n'hi ha. 
Resul1at de la votació: a favor, 29 vots; en contra, 

23; abstencions, cap. 
Queda aprovada la proposta. 
Pass-am a les propostes del Grup Parlamentari 

Esquerra Nacionalista (PSM). 
La primera, relati,,-a a la reiteració deIs acords de 

12 de desembre del ] 985. 
I dernan a la Cambra: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquesta 

proposta, es 'volen posar drets, per favor? 
Queda aprovada per unanimitat. 
La segana fa referencia que en 'el termini d'un mes 

tenglli entrada la Llei de la Funció Pública. I deman a 
la Cambia: 

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 valen 

posar drets, per favor? 
Poden seu!'e, multes gracies .. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
Resultat de la votació: a favor, 23 vots; en contra, 

29; abstencions, cap. 
Queda rebutjada la proposta. 
Tercera, del mateix Grup, que en el termini de 

dos mesos es gestioni la creació d'una Comissió Insti
tucional per a la normalització lingüística . I deman a 
la Cambra: 

PREU ·DE LA SUBSCRIPCIú 
Un any' . 
Sis mesas 
'Tres mesos ' 
Preu de l'exemplar 

. Redacció 'i Actministració . 
PARLAMENT DELES ILLES ' BALEARS 
CI. Palau Reial, 16 " -' .. 
:PALMA-DE' MALLORCA ' 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquesta 
proposta, es volen posar drets, per favor? 

Poden seure, mcHes gracies. 
Sres. i Srs . Diputats que votin en contra, es volen 

posar drets, per favor? 
Poden seure, moHes gracies. 
Sres. i Srs . Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
A favor, 23; en contra, 29; abstencions, cap. 
Queda rebutjada. 
Cinquena proposta del Grup Esquerra Nacionalis_ 

ta, que en el term;ni de dos mesas, fa referencia al 
pla de seguretat i higiene en el treball. I deman a la 
Cambra: 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquesta 
proposta, es valen posar drets, per favor? 

Poden seure, moItes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es valen 

posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es valen posar 

drets, per favor? 
Poden seure, moltes graCles. 
Resultat de la votació: a favor, 4 vots; en contra, 

29; abstencions, 19. 
Queda rebutjada. 

1, per últim, que en el termini de dos mesas es faci 
un pla del tractament, prevenció i rehabilitació deIs 
toxicomans. I deman a la Cambra: 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquesta 
proposta, es valen posar drets, per favor? 

Poden seure, moltes gracies. 
Sres. j Srs. Diputats que votin en contra, es valen 

posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs_ Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
A favor, 23 v6ts; en contra, 29; abstencions, cap. 
Queda rebutjada 
Queda conelos aquest PIe, moltes gracies de les 

seves intervencions. El proxim PIe tendra lloc dia 19. 
Bones tardes. 

2.000,- pessetes 
1 000,- pesset~ 

500,- pessetes 
100,- pessetes 

- _ññi' 
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