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1. 
EL SR. PRESIDENT: 

Prec als Srs. Diputats que vagin prenint lloe als 
seus escons i en breus instants eomen<;ara la sessió. 

Bones tardes, comen¡;:a la sessió. Aquesta sessió té 
caracter extraordinari i hi tractarem els punts que, 
d'acord amb la Junta de Portaveus, s'acorda d'incloure 
dins aquest Ordre del Día. 

El punt primer és el de la Moció 1900, presentada 
pe! Grup Parlamentari Socialista, subsegüent a la In
terpeHació relativa a la política del Govern en materia 
de viven des públiques. 

Sra. Secretaria, per favor, vol procedir a la lectura 
de la Moció? 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
«El Grup Parlamentari Socialista, d'acord amb el 

que es disposa a l'article 153 del Reglament del Par
lamen t , i com a conseqüencia de la InterpeHació, R.G.E. 
1813/86, relativa a la política de viven des del Govern 
de la Comunitat Autonoma i substanciada davant el 
PIe de la Cambra dia 27 deIs corrents, presenta la sc
güent Moció: 

l.-Que la Conselleria d'Obres Públiques realitzi 
en el termini maxim de tres mesos un estudi rigorós, 
quantificant el ddicit objectiu de viven des de promo
ció pública que cxisteixen a la nostra Comunitat, així 
com incidencia cspecífica d'aquesta demanda en els mu
nicipis de més ele 10.000 habitants. 

2.-Que el Govern de la Comunitat Autonoma esta
bleixi les mesures de suport necessaries' per a poten
ciar la promoció privada de vivendes de protecció ofi
cial destinades als sectors socials els ingressos del!<; 
quals es trobin a l'estrat més baix del previst en el 
Pla Quatriennal per a l'accés a vivendes de protecció 
oficial de promoció privada. 

3.-Que en el termini de 30 dies. la Conselleria 
d'Obres Públiques comuníqui al Parlament les mesu
res que hagi arbitrat per a combatre el frau existent 
en la promoció i venda de les vivendes de protecció ofi
cial de promoció privada.» 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sra. Secretaria. 
Silenci, per favor. 
Per defensar la Moció, té la paraula el Diputat Sr. 

Joan Francesc Triay Llopis. 

EL SR. TRIA Y LLOPIS: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Fa unes tres 

setmanes debal1em una In-terpeHació sobre política de 
vivenda de la Comwlita t Autonoma, de la qual, entre 
d'a lll'es oncJu i0115, en podríem destacar tres: en pri
mer lIoc, u n dcsconeixemenl de les necessitats de vi
venda pública, concretat en el maneig de xifres forta
ment contradictories, encara que sempre alarmants, so
bre aquestes necessitats. Així, es veia com des de valo
racions de 1700 vivendes públiques per tota la Comu
nitat, contrastaven amb d'altres que valoraven en 3000 
i en 5000 les vivendes púbtiques necessaries, tan soIs, 
al municipi de Palma de Mallorca. En segon lloc, es 
constatava una manca de cobertura de les necessitats 
de viven des de l'estrat de renda més baix que pot acce
dir a vivendes de promoció oficial, de protecció oficial 
de promoció privada, o sigui, aquell estrat de renda 
familiar compres entre 1'7 i 2'5 del salari mínim inter
professional, el que vol dir, en termes monetaris i 

actuals, entre unes 68.000 i unes 100.000 ptes. mensuals 
d'ingressos familiars totals. És un sector que no esta 
previst que sigui cobert per la vivenda pública, pre
vista per a necessitats inferiors, de sectors social s més 
modests, menys solvents, que tampoc no troba a la 
realitat, a la practica, promocions privades de VPO, 
de viven da de protecció oficial, en el preu de modul 
que és el que li correspondria a aquest tipus d'estrat 
social i económico 1, en tercer lloc, també, destacava la 
gran extensió del frau en vivenda de protecció oficial, 
frau que suposa una desviació del que són els ob.iec
tius deis grans recursos economics públics que es des
tinen, precisament a subvencionar i subsidiar interes
sos per als sectors socials més necessitats i que, a la 
practica, són aprofitats per altres sectors menys neces
sitats que aquests. 

Per donar resposta, per plantejar una alternativa, 
precisament, a aquests tres problemes amplis, és pel 
que avui presentam aquí i dcfensam una Moció amb 
tres punts, amb tres resolucions concretes, la primera 
de les quals és la nccess itat d'una quantificació exac
ta, c\'una quantificació rigorosa de les necessitats de vi-
enda ) ública. C0111 se sap, les vivendes ele pl'omoció 

pública ón de tinades, pre i5a m nt, a aquelles ral1lí
Líes que, o bé pa leixen una marginació de tipus a
cia l O econom ic, é el que podríem enlcndr pelO aque
II s famílies que només en precari se'ls pOl donar S8-
ti 'facció a le scves 11 essilaLS de vivenda perquc són 
sotmeses a una insolvencia economica total, siguin mar
ginats, siguin «xabolistes», siguin sectors racials segre
gats, etc., i que només a través d'aquest sistema de 
vivenda en precari, poden disposar d'un sOlil digne per 
viure. L'altre grup al qual van c\estinades les vivendes 
de promoció pública és a les famílies amb rendes més 
baixes, rendes que podríem avaluar fin s a doble del 
salari mínim interprofessional i, per tant, famílies els 
ingressos globals familiars de les quals no superin apro
ximadament les 80.000 ptes. mensuals, i que, per tant, no 
poden accedir a vivendes de promoció pública que no 
estan previstes per a aquest sector. Per tant, famílies 
que en termes mitjans podrien dedicar al lloguer o a 
l'amortització d'una vivenda un maxim d'unes 15.000 
ptes. mensuals. És imprescindible coneixer exactament 
quina és l'estratificació de la renda per poder avaluar 
aquestes necessitats, és necessari fer una distinció per 
municipis, per tipus de necessitats, separant el que són, 
el que .io deia aquestes necessitats en precari del que 
són les famílies de rendes regulars, peró baixes, perque 
només aquest coneixement, només aquesta quantifica
ció que exigeix un estudi rigorós, la proposició estima 
que en tres mesos es podria disposar d'el! si es posen 
cIs mitjans adequats per ter-ho, només aquest conei
xer:nent podra permetre aspirar a programes de vi
vencIa, a programes de viven da de finan¡;:ació estatal 
degudament justificats, amb propostes convincents i, per 
tant, augmentar, sense cost extra per a la Comunitat 
Autonoma, la construcció de vivendes públiques a la 
nostra Comunitat, cosa que, en aquest mateix moment, 
no succeeix. 

En segon !loc, la Moció proposa crear uns siste
mes correctors per tal que tots els sectors socials, tots 
e1s sectors de renda que, segons el Pla Quatriennal de 
Viven da, tenen dret o esta previst que siguin satisfets 
per les vivendes de promoció privada de protecció ofi
cial trobin al mercat, es trobin satisfacció per a les 
seves demandes. Els Srs. Diputats no ignoren, segura
ment, que les vivendes de protecció oficial tenen tres 
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nivells que es poden vendre o bé al nivell, al preu de 
modul, o bé al 1'1 del modulo al 1'2 del modul, i que 
aquestes vivendes són destinades amb un determinat 
tipus de subvencions i de subsidiacions decreixents 
amb avantatge d'interessos, són destinades a uns de
terminats sectors economics que podríem xifrar entre 
les 68 i 100.000 ptes., més actuals, entre 100 i 140, i 
entre 140 i 200, sempre ingressos familiars globals. Ido 
bé, la realitat és que a la practica, aquestes viven des 
que s'han de vendre al preu del modul no es construei
xen, no són suficientment atractives per a la iniciativa 
privada, els promotors es dediquen a les viven des de 
protecció oficial que tenen 1'1 o 1'2 del modul de preu 
de venda, i per tant, hi ha un sector que no és pre
vist per la vivenda de promoció pública, que normal
ment la vivenda de promoció pública quasi quasi es 
destina en la seva totalitat a aquelles famílies que ne
cessiten una vivenda en precari, perque no tenen altra 
manera d'accedir a una vivenda, perque tenen una in
solvencia total, i hi ha aquest sector baix de la vivenda 
de protecció oficial que queda descobert. Aquestes 
mesures correctores que la Moció proposa podrien ser 
de diversos tipus, pero una seria impulsar les coope
ratives, subsidiant més els interessos de les coopera
tives o subvencionant a fons perdut, una altra seria 
a través de les societats públiques de vivenda social, 
que no hi ha cap iniciativa a la nostra Comunitat en 
aquest sentit, pero és un tipus, una fórmula experimen
tada que hi ha a altres Comunitats Autonomes i, en 
aguest sentit, a Canaries, que sempre és una Comunitat 
molt estimada des de la nostra, i que senreix de punt 
de referencia de moltes qüestions, també podria ser 
un moment per veure quin tipus d'actuacions han dut 
a terme en aquest camp i que realment són dignes de 
ser emulades; per exemple, tenen la seva societat de 
vivendes socials de Canaries, VISOCAN, que és una en
titat que es dedica afer viven des de promoció oficial, 
de protecció oficial sense afany de lucre, la qual cosa 
suposa que poden vendre estrictament al preu de cost, 
cosa que lógicament no fan, ni tenen perque fer els 
promotors privats. 

Existeixen altres iniciatives, com són les vivendes 
oficials de Granada, com és l'entitat estatal, del Minis
teri d'Obres Públiques, de societat de gestió ele viven
des, la SGV, que realment podria perfectament, amb 
una voluntat per part del Govern de fer-ho, establir 
convenis de coHaboració per cobrir aquesta part baixa 
de la demanda de les viven des de protecció oficial. 

I la tercera proposta és la relativa a plantejar, per 
part del Govern al Parlament, mesures per combatre 
el frau en el tema de vivendes de protecció oficial. No 
és cap secret que el frau en viveneles de protecció ofi
cial és generalitzat, que és un frau extens, que és seriós, 
que hi ha unes reglamentacions molt cstrictes, que 
preveu cn sanciol1s fortes, fins a un milió de pessetcs 
i, a part de la desqualificació de la vivenda i cl'haver 
ele tornar totes les ajueles rebudes, per tant, la regla
mentació jo entenc que és correcta, aquesta reglamen
tació és desanimadora del frau, pero a la practica no 
hi ha una voluntat o un exercici de les facultats san
cionadores. Aixo, que suposa? Su posa que es venen vi
vendes ele promoció oficial a famílies amb rendes supe
riors a aquelles a que van clestinades, per la qual cosa 
se subvencioncn indegudamen t," subsidiant els interes
sos, que els preus efectius de v\pda són a la realitat 
superiors als preus legals, que no' es compleix la con
dició inexcusable que la vivenda de protecció oficial ha 

de ser vivenda habitual i permanent, i així hi ha mol
tes vivendes de protecció oficiai que es destinen a se
gona residencia o que són ocupades per altres famÍ
lies i no per aquelles titulars de les bonificacions, com 
que no se sanciona, el frau, logicament, es va estenent 
i ja, com deia, es tracta en aquest moment d'una si
tuació generalitzada. Per altra part, s'ha comprovat 
també, que les denúncies que es fan davant l'Adminis
tració Autonomica no es resolen i que la major part es 
deixen decaure i que són, per tant, denegades per si
lenci administratiu i que, per tant, no hi ha una coHa
boració per part ele l'Administració ele la Conselleria 
d'Obres Públiques, no hi ha una coHaboració per afa
vorir aquelles persones, aquelles famílies que valen de
nunciar i corregir aquestes situacions. És més, el frau 
és tan descarat ja, que jo els recomanaria, als que esti
guin interessats en aquest tema, que simplement s'aga
fin els anuncies deis diaris i facin unes quantes criela
eles telefoniques, i així podran observar que si avui ... 

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

EL SR. TRIAY LLOPIS: 
Vaig acabant, ja, Sr. President. 
.. , que si avui el modul és de 58.300 ptes., el metre 

quadrat útil, la qual cosa suposa que amb 90 metres, 
que és el maxim que pot tenir una vivenda de protecció 
oficial, el preu maxim són 6.300.000 ptes., vostes ma
teixos, telefónicap1ent, podran saber que hi ha viven des 
ele protecció oficial, sense comptar el garatge i aques
tes coses; que després es venen conjuntament, a 7, 8, 
9 i 10 milions de pessetes. També padran observar que 
hi ha viven eles de protecció oficial, quantitat d'elles a 
Santa Pon¡;a i Palma Nova, que també n'hi ha mol tes a 
la Colonia de Sant J ordi i a al tres indrets de les prime
res línies de les nostres costes turístiques. 

Per tant, aquest és el sentit d'aquesta Moció, que 
el Govern pugui donar solució i crear una política de 
vivendes, avui inexistent en eI sentit de coneixer amb 
exactitud el dNicit ele vivendes públiques, el'arbitrar 
mesures per elonar satisfacció a les necessitats de vi
veneles deIs sectors baixos de la vivenda de protecció 
oficial i de combatre, amb molta més eficacia i ener
gia el frau generalitzat en l'ús i en el preu de venda 
i en el caracter habitual i permanent de les vivendes 
ele protecció oficial. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Es fa a saber a la Cambra que no s'ha presentat 

cap esmena a aquesta Moció. 
Pel Govcrn, té la paraula el Conseller d'Ordenació 

elel Territori, el Sr. Jeroni Saiz i Gomila. 

EL SR. SAIZ GOMILA: 
Muchas gracias, Sr. Presidente. Sras. y Sres. Dipu

tados. Muy brevemente para exponer a la Cámara al
guna información complementaria o alguna puntuali- ·. 
zación a lo expuesto hasta aquí, simplemente porque' 
entiende el Gobierno que en los términos en que está 
planteada esta Moción, consecuencia de la Interpela
ción tramitada en la sesión ele1 día pasado, día 27, aun
que evidentemente trata sobre el mismo tema, se han 
introducido cierto tipo de terminología o de matiza
ciones en la exposición que justifican esa pequefi.a in-
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tervencÍón. Simplemente, a título informativo, para que 
después los Grupos Parlamentarios soberanamente pue
dan decidir en consecuencia. 

Yo quisiera recordar que en el tema de construc
ción de viviendas, creo que expliqué con bastante cla
ridad, pero lo voy a repasar, que hay, digamos, tres 
sectores en la oferta de viviendas: la oferta de protec
ción oficial de promoción pública, la vivienda de pro
tección oficial de promoción privada y la vivienda ab
solutamente libre. En el primer segmento, que es el que 
está destinado a las rentas más bajas, ese son vivien
das promovidas directamente por la Comunidad Autóno
ma y, en consecuencia, con unas condiciones de adjudi
cación que están fijadas por el Decreto 63 de 1986, de 
fecha 26 de junio. El tramo siguiente, las VPO, la Co
munidad Autónoma o las Comunidades Autónomas 
actúan simplemente en función de gestores de una 
normativa que está establecida con carácter estatal 
para toda la nación, es la normativa que procede del Mi
nisterio de Obras Públicas, en definitiva, se basan las 
ayudas en unas subvenciones y en una subsidiación de 
intereses llevadas a través de unos convenios del Esta
do con las entidades de crédito y, consecuentemente, 
repito, se limita la Comunidad Autónoma a gestionar 
la tramitación de estas viviendas, su calificación provi
sional y definitiva. Y, por último, están las viviendas 
libres, en las cuales no hay ningún tipo de control y 
donde juega libremente la oferta y la demanda. Sobre 
el tramo inferior de estas últimas viviendas libres se 
crearon las viviendas de protección limitada, en las que 
se pretendía, con las que se pretendía escalonar un 
poco más eso y crear cuatro escalones distintos en los 
que, desde la máxima ayuda que se concede a las de 
protección oficial, a las de promoción pública de pro
teción oficial, máxima ayuda que puede llegar a ser, 
de acuerdo con el Decreto antes citado, la prestación 
de estas viviendas a precario o sea, sin costo ninguno 
para los usuarios, precisamente para esos sectores mar
ginados que decía el representante del Grupo Socia
lista que no pueden, ni siquiera, pagar un alquiler, en
tre estos y la vivienda absolutamente libre, se creaba 
un escalón intermedio al igual que han hecho otras 
Comunidades Autónomas en las cuales las caracterís
ticas de la sociedad, características humanas y socia
les de la sociedad, y valga la redundancia, justificaban 
la existencia de estas viviendas de protección limitada. 

Entonces, las actuaciones que podamos tener tie
nen que estar enmarcadas dentro de estos límites. En 
el primero de los apartados de la Moción se pide un 
estudio riguroso, cuantificando el déficit de viviendas 
de promoción pública. Bien, yo quisiera decir al res
pecto que la expresión «estudio riguroso de cuantifica
ción de estas viviendas» es prácticamente imposible de 
hacer. Y, de hecho, jamás se ha hecho, y son unos 
estudios que se han ido realizando por el antiguo Ins
tituto de Promoción ele la Vivienda o por distintos orga
nismos que el Estado ha tenido para gestionar la ma
teria de viviendas. Y, ¿por qué eso? ¿Por qué no puede 
regirse como un estudio de mercado, como otro cual
quiera en el que mediante técnicas estadísticas se pue
da intentar averiguar? Pues sencillamente, porque tie
nen que cumplirse dos grupos de condiciones distintas, 
es decir, para poder ser adjudicatario de una vivienda 
de promoción pública, ha de cumplirse la condición ele 
que la vivienda ocupada, en estos momentos, reúna una 
serie de requisitos o deje de reunir una serie de requi
sitos de habitabilidad, entonces puede hacerse un es tu-

dio del parque de viviendas de una cierta población y 
saber, en función del estudio de este parque, a lguna 
población lo tiene ba tante bien hecho, como, por ejem
plo, Palma, 10 hizo en su Plan General, en otras más o 
menos está hecho, en función de cuáles son las carac
terísticas, y puede llegar a saberse cuántas de estas 
viviendas no reúnen las condiciones mínimas y, en con
secuencia, objetivamente, en cuanto a la vivienda en sí, 
cumpliría los requisitos para que su habitante, su mo
rador pudiera solicitar o pudiera ser adjudicatario de 
una vivienda de promoción pública, pero, simultánea
mente hay que contemplar, al mjsmo tiempo, e l nivel 
de rentas, porqLle, para poderlo solicitar, además ele que 
la vivienda en sí, cumpla estos requisito, e l propieta
rio, mejor dicho, eJ propietario, no, porque no puede 
ser el propietario, el usuario de esta vivienda, debe de 
Lenel' su rentas e mprendiclas entre una y dos veces 
y media e l salario mínimo. • n consecuencia, hay que 
unir la dos cosas, peto no sólo esto ba ta, porque por 
encima de esto hay que ver que estas personas que, en 
teoría, cumplen los requisitos de uno y olro, de una 
y otra condición, en cuanto a sus condiciones, sus ren
tas salariales, las rentas salariales familiares y las con
diciones de la vivienda que habita, además esté dis
puesto a dedicar una parte de estas rentas familiares, 
escasas, evidentemente, porque nos movemos en un 
ámbito de personas de escasas rentas, hasta qué punto 
está dispuesto a destinar una parte de estas rentas a 
la adquisición de una nueva vivienda. Y, naturalmente, 
esta adquisición también dependerá de qué condicio
nes se le oferten, sea en condiciones de ven ta o de al
quiler o de precario, las características de la vivienda, 
etc., esta conjunción de tres posibilidades es lo que 
hace prácticamente imposible que este estudio sea 
riguroso, como se pretende. Y debe ele serlo, ri
guroso, si en base a él, o lo más riguroso posible, 
si en base a él hay que hacer unas inversiones 
en promoción de vivienda de unos dineros de la 
Comunidad que son escasos. Realmente, para ser 
pragmáticos, el único sistema real de saber exactamen
te cuál es la demanda, es cuando se ofrecen estas vi
viendas y se sabe cuáles son las solicitudes que se pre
sentan, sobre todo si, además, esta oferta cumple un 
abanico suficientemente amplio. 

De una manera concreta, en estos momentos se 
están construyendo viviendas en Palma, en Manacor, 
en Ibiza y en Mahón. Tanto las de Palma como las de 
Mahón ya ha salido la convocatoria pública para que 
los presupuestos adquirientes puedan realiza¡- sus pe
ticiones, en Ibiza está a punto y en Manacor surgirá 
en un plazo relativamente breve. Y también, última
mente, se ha convocado para CiutadeIla, para cubrir 
tres viviendas que de la última promoción no habían 
sido adjudicadas. Bien, ese es el único sistema real que 
existe, para hacer una cuantificación más o menos ri
gurosa de cuáles van a ser las necesidades de vivien
da. Saber cuántas peticiones se van a presentar en el 
término municipal de Palma para ocupar las viviendas 
que en estos momentos se están construyendo y, aún 
así y todo, advierto que pueden presentarse sorpresas, 
como es el caso, por ejemplo, de CiutadeIla, donde, de 
la última promoción de 79 vivienelas, después de ha
ber barrido todos los posibles aspirantes quedaron to
davía 3 viviendas libres, porque no había más peticio
narios. Al cabo de dos años, cuando se han sacado es
tas nuevas tres viviendas a oferta pública, ha resulta
do que se han presentado del orden de una treintena 



DIARI DE SESSIONS /Núm. 81 / 17 desembre 1986 2385 

de posibles peticionarios. De modo que, ni siquiera en 
estas condiciones, podría asegurarse. Información prác
tica del alcalde de Ciutadella, de los alcaldes de las po
blaciones que son los que realmente conocen de ver
dad cuáles son las necesidades de su municipio, es que 
depende del tipo de viviendas que se ofrezca, en la 
ubicación en que se ofrezcan, del tamaño, de las di
mensiones, de un montón de condiciones. En este sen
tido es en el que yo quiero hacer la advertencia de 
que este estudio, como tal estudio riguroso, confiero 
que es prácticamente imposible de hacer. 

En cuanto ál segundo punto, las medidas de apo
yo para potenciar la promoción privada de un cierto 
estrato de viviendas, quiero recordar que nos estamos 
moviendo en el tipo de viviendas que le corresponde 
a la Comunidad Autónoma, única y exclusivamente la 
gestión de estas viviendas, pero las condiciones de ad
judicación las pone el Estado. Y sobre esto quiero de
cir, yo creo que con posterioridad a la presentación de 
esta Moción, de fecha 1.0 de diciembre, creo que pos
teriormente, ha habido unas declaraciones de Altos 
Cargos del Ministerio de Obras Públicas, en relación 
a esto, que se está estudiando la modificación del Plan 
Cuatrienal precisamente para ajustarlo a la evolución 
que ha tenido la demanda durante este tiempo, desde 
que está en vigor. Evidentemente, se ha constatado que 
no cubre exactamente las aspiraciones de la población 
nacional, no sólo de nuestra Comunidad, la de toda Es
pafia y, por esto, el Ministerio de Obras Públicas que es 
quien dicta estas normas ya está estudiando la modi
ficación del Plan Cuatrienal y cabe suponer que es, 
precisamente, para adaptarlo a esta realidad de la de
manda que es evolucionante constantemente. 

En cuanto al tercer punto, a las medidas para com
batir el fraude existente en las VPO, en las de promo
ción privada, yo ya dije el otro día, y creo que expu
se claramente, ciertamente, que podía existir este frau
de, yo no diría que los ejemplos que ha puesto el 
Portavoz del Grupo Socialista sean tan claros, el de
cirme que hay viviendas de protección oficial en San
ta Ponc;:a o en Palma Nova, no creo que sea motivo 
suficiente para decir que hay fraude, creo que es evi
dente que en estas zonas turísticas hay necesidad de 
vivienda de protección oficial y, concretamente, en 
Santa Ponc;:a, no creo que sea necesario recordarle que 
es la zona donde se están construyendo, en cooperati
va, la conocida cooperativa Pablo Iglesias, una de las 
pocas que están actuando, de modo que, precisamente 
en Santa Ponc;:a, en régimen ele cooperativa se están 
construyendo viviendas de protección oficial. Es decir, 
que el que se construyan viviendas en zonas turísticas 
no quiere decir que constituyan un fraude, en zonas tu
rís ticas, también hay gente trabajadora que necesita 
viviendas. De todas formas, con eso no quiero desmen
tir la existencia de fraucle, es un hecho generalizado, 
también el Estado es consciente y también, reciente
mente, aunque no lo conocemos todavía, el Gobierno 
Central, a instancias del Ministro de Obras Públicas 
aprobó un Decreto en el que, según se ha informado, 
se establecen medidas, precisamente, para poder com
batir y perseguir este fraude, fraude que no es única
mente propio de esta Comunidad, desgraciadamente, 
en mayor o menor nivel, de las informaciones que se 
intercambian en las reuniones 'qe las distintas, vamos, 
cle la totalidad de las Comunidades con representantes 
del Gobierno Central hemos llegado a la conclusión 
que nuestra Comunidad no es de las más afectadas por 

el fraude ni muchísimo menos, afortunadamente, ni 
muchísimo menos, pero lo que es evidente es que este 
tipo de medidas también tienen que venir del Estado, 
y a la Comunidad Autónoma le corresponderá el lle
varlas a la práctica y el gestionarlas. El Gobierno es 
consciente, ya digo, creo que el acuerdo es posterior 
al primero de diciembre, pero ya ha sido aprobado un 
Decreto en Consejo de Ministros, que desconocemos, 
porque por el momento no nos ha llegado, pero que 
es el que marcará la pauta de las actuaciones que ten
gamos, y no tengan duda los señores del Grupo Socia
lista, ni ningún Diputado de esta Cámara, que el Go
bierno está dispuesto a exigir a rajatabla el cumpli
miento de las medidas que con carácter estatal se es
tablezcan, para evitar este posible fraude. 

Muchas gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 
Molles gracies, Sr. Conseller. 
Sr. Diputat, vol intervenir, per favor? 

EL SR. TRIA Y LLOPIS: 
Gracies, Sr. President. Bé, si no hi ha capacitat 

per [er un estudi que sigui rigorós, doncs en facin un 
que no sigui tan rigorós, pero és necessari coneixer 
les dades, no pot ser que en un any, sense cap estudi 
enmig d'una resposta oficial del Govern al Grup Par
lamentari Socialista, considerant que són 1.700 les ne
cessitats a totes les IHes, passem a unes declaracions 
públiques, contrastades, no desmentides del Director 
General de Vivenda dient que a Palma en fan falta 
3.000, crec que amb aquesta amplitud de la desviació 
sobre les necessitats sera impossible, no tan soIs pla
nificar, que sé que no és un costum del Govern liberal
conservador, sinó ni tan sois [el' la més mínima esti
mació ni plantejar cap tipus de soHicitud fomentada i 
convincent al Govern de la Nació, a l'Administració de 
Vivenda que du cls recursos financers, per poder de
treure i per poder, per tant, compensar aquesta neces
sitat que aquí tenim i que hi ha recursos estatals, hi 
ha recursos estatals més que suficients per dur-les en
davant, si aquí es proposen coses serioses i coses es
tucliades. Per tant, que es faci aquest estudi, aquest es
tudi és necessari, efectivament, com deia el represen
tant del Govern, I'estudi ha d'incloure l'estat de les vi
vendes, ha d'incloure la composició per nivells de ren
da, ha d'incloure aquells sectors realment marginats i, 
a partir d'aquí, tindrem molt més elements de judici 
perque no ens passi, precisament, el que se'ns estava 
explicant, que a un determinat municipi, tal vegada, es 
ran vivendes que després no tenen peticionaris i que, 
tal vegada, n'hi ha d'altres, que en tenen moltíssims 
més. A part que el sistema de les peticions, especiaI
ment a Palma, és un sistema que no és gens aclaridor, 
perque, com que tots els peticionaris de viven des amb 
uns nivelIs de renda estables pero baixos, saben que 
existcixen quantitats de famílies que es troben en si
tuació molt inferior i que són les que se'n duen totes 
les vivendes, logicament, totes les vivendes de promo
ció pública que es posen en oferta, que es posen a ad
judicació, com són, senzillament, les persones, les fa
mílies marginades, aixo no, les pcticions no són signi
ficatives de les necessitats reals, les necessitats reals 
són insatisfetes i són incobertes. 

Cap explicació consicler que s'ha donat ele ti pus 
satisfactori a la necessitat de cobrir la totalitat deis 
estrats de la vivenda de protecció oficial, que efcctiva-
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ment, sembla ser que s'esta estudiant o que ja esta 
aprovat un Decret per tractar de donar solució a aquest 
tema, pero també, la Comunitat Autónoma, de la ma
teixa manera que la Comunitat Autonoma va tenir la 
iniciativa, després, afortunadament no aplicada, d'afa
vorir les vivendes lliures, la Comunitat Autonoma po
dria establir mesures complementaries per cobrir aquell 
sector més baix de la demanda de vivenda de protec
ció pública i que es traba desemparat, i les fórrnules 
són les que he anunciat, entre d'altres: fomentar les 
cooperatives, encara que siguln Pablo Iglesias, aixo és 
una cosa inevitable, que els treballadors formin coo
peratives amb aquests noms historics, constituir so
cietats públiques de gestió de viven da, no de viven da 
pública, sinó de vivenda de protecció oficial, sense fi 
de lucre, com són les societats públiques que he men
cionat, o establir uns convenis, que també es poden 
fer convenis, amb l'Administració Central i es desapro
fiten pcr a la societat de gestió de vivendes. 

r, per últim, el tema del frau, és una cosa tan sen
zilla i tan sabuda, que jo crec que el Parlament n'ha 
de prendre bona nota, pero no crec que ningú li es
tigui aportant res que desconegui. Les vivendes de 
protecció oficial de promoció privada es ven en molt 
més cares del que marca la Llei, del que marca el Re
glament, es venen fins a 10 milions de pessetcs. San
ta Ponc;a, a part del Polígon de Serveis aquí on hi ha 
les cooperatives, hi ha moHes altres linies, altres par
ceHes, altres zones de primera línia, aquí on es fan 
promocions de luxe, no destinades a treballadors cla
rament, de xalets adossats, de vivendes de molt bona 
qualitat a preus molt cars, que resulta que tenen les 
ajudes de protecció oficial, i dic a Santa Pon¡;a i po
dria dir a molts altres municipis, li he esmentat la Co
lonia de Sant Jordi, Palma Nova, perque avui matí 
m'hi he dedicat una estona a repassar un paquet d'a
nuncis i a demanar una informació telefonica que 
m'han donat amb la barra més absoluta, o sigui, que 
no hi ha hagut cap problema per saber que aquestes 
vivendes de protecció oficial es venen a set, a vuit, a 
nou, a deu milions de pessetes i que, arnés, hi ha al
tres extres, que ja em diríem quan hi anas personal
ment, hi ha el garatge i altre tipus de coses que des
prés, ja, hi ha un annex al contracte, contractes que 
vos tes no visen, denúncies que vos tes no tramiten, que 
deixen decaure, i que crec que aixo és molt important. 
Efectivament, és sabuda la preocupació del Govern 
Central, Socialista, per la seva desgracia, del Govern 
Central en aquest tema, i que el Govern Central esta 
interessat a reduir el frau, pero sera molt difícil si 
vostes, que han d'aplicar la normativa sancionadora 
no ha fan, sera moIt difícil, per molí bona que sigui la 
reglamentació, per molt bo que sigui el decret, que el 
frau s'aturi. Realment, és en les seves mans, crec que 
és un escandol públic i hi hauria d'haver, aquí, una 
definició, una pronunciació de la Cambra en el sentit 
que aquest Govern l'aturi o que faci el possible per 
aturar-lo, perque que és difícil, tots ho sabem, tots en 
som conscients, pero que, pel fet de ser difícil no es 
faci res, aixo ja és més inacceptable. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Diputat. 

Sr. Conseller, té voste la paraula . 

EL SR. SAIZ GOMILA: 

Sí, Sr. Presidente. Una pequeña matización, ya que 
yo, esta vez, no había aludido, en absoluto, al carác
ter socialista del Gobierno Central, pero ya que me lo 
recuerda el señor Portavoz del Grupo Socialista, yo 
también quisiera recordarle que, repito, porque hay que 
decir todas las cosas, y no parte, y no se puede úni
camente utilizar, de una información, una parte de 
ella, hay que utilizarla toda. El tema del fraude de vi
viendas es escandaloso, no precisamente en la Comu
nidad Autónoma de Baleares, es escandaloso en todo 
el Estado Español, y de una manera especial en algu
nas Comunidades que no están regidas por Gobiernos 
de Coalición Popular, sino por Gobiernos Socialistas, 
y me imagino que esas Comunidades tienen el mismo 
interés que tenemos nosotros en evitar este fraude. 
Aunque sean socialistas o porque son socialistas, que 
creo que es indistinto, cualquier gobernante intenta 
que no se haga fraude con los dineros públicos, y yo, 
en esto, concedo el beneficio de que todos los gober
nantes de cualquier color lo intentamos. Lo que pasa 
es que la normativa parece ser que no es suficiente, y 
que por esto, el Gobierno Central, según acuerdo adop
tado por él, conjuntamente con todas las Comunidades 
Autónomas, con independencia del color político, está 
elaborando una nueva normativa, y esta Comunidad, 
igual que las Comunidades Socialistas, igual que el 
Gobierno Central Socialista, igual que cualquier otro 
gobernante intentará aplicarlas con la máxima rigidez 
para evitar este fraude de los dineros públicos. 

Por otra parte, hay un tema que ya lo ha mencio
nado usted por segunda vez, y el otro día se me olvi
dó aclararlo, que es el tema de los recursos esta
tales. Parece ser, según su interpretación, que no vie
nen más recursos estatales para constnlcción de vivien
das, porque el Gobierno no los plantea. No es ésta, 
exactamente, la situación. Las viviendas públicas se 
construyen con fondos propios de la Comunidad Autó
noma, salvo las ayudas a través ele convenios con el 
AES, convenios que, por sus propias características, y 
eso nos ocurre a todos los que los utilizamos, inclui
das las obras que hace la Administración Central, re
sulta que estos convenios se firman muy adelantado el 
año, muy adelantado, y, salvo la primera vez, no tie
nen carácter plurianual, sino que terminan el 31 de 
diciembre. Concretamente, nosotros firmamos reciente
mente un convenio marco para la construcción de más 
viviendas de protección oficial de promoción pública, 
a tra\'és del AES, con el que se ofrecía una cierta can
tidad de dinero, concretamente 50 millones para Ba
leares, pero 50 millones para el año 86, y esto se ofre
cía en el mes de noviembre, y, sin embargo, no había 
ni.nguna garantía de que las viviendas que se iniciasen 
durante el año 86 y que, en definitiva, lo más que se 
podía construir era durante un mes, un pequeñísimo 
porcentaje de la inversión, estas viviendas no se ase
guraba en absoluto que durante el ai10 87 y 88 hubiese 
ayuda para continuar con las anualidades sucesivas, de 
modo que, en consecuencia, esta ayuda estatal es un 
tanto ficticia. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Conseller. 

Valen intervenir els altres GrupsJ 

El Grup Esquerra Nacionalista-PSM té la paraula. 

Disposa d'un temps de deu minuts. 
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Per que em demana la paraula? 
No hi ha lloc, perque la qüestió incidental ha que

dat tancada. 

EL SR. TRIAY LLOPIS: 
Una qüesiÍó d'ordre, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí. Em digui quin precepte l'empara per fer-me 

aquesta . .. 

EL SR. TRIA Y LLOPIS: 
Sí, l'article 70 del Reglament nou. 

EL SR. PRESIDENT: 
L'article 70. L'equilibri és completament manten

gut. Ha parlat vos te, el Govern, voste i el Govern. 

EL SR. TRIA Y LLOPIS: 
J o he defensat la Moció, jo no he parlat en el de

bat amb el Govern, més que una vegada, i el Govern 
dues. 

EL SR. PRESIDENT: 
Jo comprenc que voste i jo tenim aquesta discre

pancia, i aquesta Presidencia manté el seu criterio 
Sr. Casasnovas, té voste la paraula. 

EL SR. LúPEZ CASASNOVAS: 
Gracies, Sr. President. López Casasnovas. 

EL SR. PRESIDENT: 
López Casasnovas. 

EL SR. LúPEZ CASASNOVAS: 
Gracies. 
El Grup Esquerra Nacionalista-PSM dedueix de les 

paraules que s'acaben de sentir fins a aquests moments 
que aquesta Moció subsegüent ha de ser aprovada en 
tots els seus termes. Perque hem constatat que hi ha 
necessitats, hem constatat les prioritats d'una política 
de vivendes, i crec que tots estarem d'acord, tots els 
Grups Polítics, que la política de vivenda és una de 
les prioritats de l'acció social d'un Govern que, com 
ha dit el Sr. Conseller d'Ordenació del Territori, sigui " 
del color que sigui, ha d'atendre aquesta realitat. No 
caldria fer citacions constitucionals, perque tothom té 
dret evidentment a gaudir d'una vivenda digna i adequa
da, i els poc!ers públics han de promoure les conc!icions 
necessaries i establir les normes pertinents per fer efec
tiu aquest dret, etc., l'article 47 de la Constitució, que 
tothom deu tenir ben presento A aquest Diputat que els 
parla se li ha fet avinent i, si no, ho ha anat a veure, 
la situació en que es troben determinades famílies, de
terminades persones en orc!re a aconseguir aquest c!ret 
constitucional d'una viven da digna. I hem vist que, 
efectivament, hi va haver un moment en que a pobla
cions com ara la que jo visc, ·:residesc habitualment, la 
de Ciutadclla, que voste ha esmentat, no l'esment jo 
ara, es van construir 79 vivendes, d'aquestes 79 viven
des, en aquel! moment, 3, per les característiques tec
niques d'habitatge d'aquestes ~'h'endes, van quedar sen
se ocupació, pero voste materi'x ha dit, Sr. Conseller, 
que avui són 30 les peticions qi.k hi ha, entre les quals 
en conec moltes, i consti que sórl.. d'extrema necessitat. 
Com també és cert que a Palma' 3.000 viven des són 
necessaries, segons paraules del Director General, abans 

eren 1.700, el Grup Esquerra Nacionalista va interpel
lar sobre aquesta qüestió, també, en relació amb les 
vivendes transferides de l'Estat, que vostes van rebre, 
algunes de les quals es trobaven en una situació real
ment precaria, realment indigna per habitar-les i, a 
pregunta nostra, se'ns va respondre que aixó anava als 
pressuposts ordinaris. Volíem saber també quina era, 
quina havia estat l'actuació que s'ha tengut fins ara 
respecte de la rehabilitació d'aquestes vivendes . 

El frau és general, i aquí ja s'han posat exemples, 
jo en podria esmentar d'altres, hi ha hagut vendes de 
vivendes que, emparant-se que s'han fet determinades 
obres de millorament o de perfecionament a partir del 
projecte tecnic inicial, s'han pagat aquestes vivendes 
500.000 ptes., més cares d'alló que s'havia estipulat a 
un comen<;ament i per la qual cosa, aquesta promoció 
privada havia tingut ajuda i protecció oficial. Si hi ha 
recursos estatals, si hi ha possibilitats d'entrar en 
aquests Plans Quatriennals, si totes les Comunitats Au
tónomes de l'Estat Espanyol tenen problemes en aques
ta materia i siguin del color que siguin volen actuar, 
jo diria que no esperin que siguin les socialistes les 
que ho facin millor, donin vostes també exemple i po
dran contrareplicar amb més arguments als proposants 
d'aquesta Moció. Jo crec que a<;o serien accions que re
conciliarien el ciutada amb el paper de l'Autonomia, i 
ho farien a través del Parlament, Cambra de sobirania 
del poble de les Illes. A través de la política de viven
des s'obre un camp tant o molt més important que el 
ele la normalit.zació lingüística, per fer possible que 
¡'Autonomia sigui una cosa sentida, valorada i estima
da pels nos tres ciutadans. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Sr. CIar, pel Grup Regionalista de les Illes, té la 

paraula. 
Disposa d'un temps de deu minuts. 

EL SR. CLAR LLADO: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. El Grup Par

lamentari Regionalista es complau d'exposar els se
güents criteris en relació amb la Moció presentada en 
aquest Parlament pel Crup Parlamentari Socialista. 

En primer !loc, hem de felicitar el Partit Socialis
ta per haver presentat tan bé els tres apartats de la 
Moció que ara tractam, o sigui, la relativa a política 
d'habitatges a la nostra Comunitat Autónoma. Són ha
bils, són propostes intencionades, amb un coneixement 
total de la situació actual de la promoció pública i pri
vada en el sector deIs habitatges de protecció oficial i 
de rehabilitació. Són propostes meditade, fetes per 
gent que coneix perfectament el món i la problemati
ca de la promoci6 d'habitatges, gent experta en direc
ció d'empreses, gabinets d'arquitectura, enginyer , ex
perts en temes fiscals, economics o socials. Estam se
gurs que és aixÍ, no ho dubtam ni un momento 

A la primera part de la Moció, el PSOE diu que 
en tres mesos, a partir e¡'ara, a sis de les proximes 
eleccions, o sigui, repetesc, precisament ara, i no fa 
dos anys, un any, sinó ara, realitzi aquest imprescindi
ble estudi rigorós, quan és evident que un estudi rÍ
gorós, i per rigorós s'entén ben fet, no es pot realit
zar en tres mesos, i d'aquÍ a quatre mesos, presump
tament es dissoldra aquest Parlament. Per tant, creim 
que no hi ha temps. 
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Pel que fa referencia a la segona part de la Mo
ció, estam d'acord amb vostes, pero també tenim qual
que cosa a dir. La Moció va dirigida als sectors socials, 
els ingressos deIs quals es troben a l'estrat més baix 
del previst en el Pla Quatriennal. És curiós, i fin s i tot 
sospitós, que aquesta preocupació del Partit Socialista 
es realitzi en aquest Parlament, en el mateix moment 
que l'Administració Central, governada pel mateix Par
tit, es decideix a modificar amb un intervencionisme 
digne de vos tes, les condicions d'accés, les condicions 
economiques deis compradors, o sigui, deIs usuaris i, 
per tant, a imposar a la iniciativa privada uns canvis 
en la seva política de construcció i financ;:ament d'a
quests habitatges, baixant el llistó, o sigui, rcduint el 
mercat a cops de Reial Decret. L'usuari, possible com
prador d'aquestes vivendes, l'únic sistema en tot el 
país d'accedir a una casa digna, es troba que en els 
dos darrers anys, la seva capacitat de finan~ament, a 
termini llarg, que es on ajuda l'Administració Central, 
s'ha vist minvada en un 6 %, repetesc, només en els 
dos darrers anys. A més, resulta que el possible usua
ri paga imposts sobre la inflacció que té l'economia 
nacional i, per tant, veu que redueix la seva capacitat 
adquisitiva. Una reducció a la qual, sense dubte, con
tribueixen aquestes mesures de l'Administració Cen
tral. Ara, a sis mesos de les eleccions autonomiques, 
vostes volen, exigeixen que aquesta Comunitat Autono
ma dediqui part deIs recursos a corregir aquelles me
sures que, preses per l'Administració Central, perjudi
quen la butxaca de tots els espanyols. Tothom sap que 
l'actual sistema de finan¡;ament autonomic és altament 
discriminatori per a la nostra Autonomia, la nostra Co
munitat Autonomica no té l'obligació moral, ni legal, ni 
estatutaria d'haver d'assumir les conseqüencies de la 
política de la seva Administració Central, que permet 
dotar la Comunitat Autonoma, tan respectada com nos
altres, per exemple, de Castella-Lleó, de milenars de 
milions que poden des tinar a promoure habitatges, 
quan, amb aquest capital, hem de financ;:ar tota la nos
tra Autonomia. Ha estat ben evident que l'actual si
tuació economica, a causa del poder polític que domi
na actualment, molts d'espanyols no podran disposar 
mai d'una casa digna, pero nosaltres ens demanam, per 
que el Partit Socialista, a través de la seva Adminis
tració Central, no ha impulsat, que ho pot fer, si vol, 
una política de construcció d'habitatges de promoció 
pública destinats exc1usivament a aquests possibles 
usuaris de rendes més baixes, i jo afegiria aquí, tam
bé, de cada vegacla més, i que hi podrien accedir a tra
vés del sistema de lloguer? Aquesta política de compro
mís, d'assumpció de les propies responsabilitats, per 
part ele l'Aelministració Central, sí que ajudaria a resol
clre el problema d'aquests ciutadans. 

No ens volem estendre en relació amb la modifica
ció de la Llei d'Arrendaments Urbans, perque és inú
til fer-ho amb aquesta Administració Socialista, a pe
sar que saben perfectament, repetesc, sabeu perfecta· 
ment que part deIs decrets actuals sobre rehabilitació 
són un autentic desgavell. Només a través de la modi
ficació de la Llei eI'Arrenclaments Urbans es pot acon
seguir una autentica rehabilitació de les nostres cases, 
deis nostres nudis antics, no bas ta fer una rentada de 
cara, a pesar que també sigui important, en alguns 
~dificis de les nostres ciutats, es tracta eI'aconseguir 
que augmenti la qualitat de vida elels habitants eI'a
questes cases, no tan sois d'agradar la gen t que passa 

pel carrer, com si la ciutat es pogués convertir en un 
decorat de teatre fe! de cartró-pedra. 

En relació amb la tercera part de la Moció, he de 
dir que ens pareix una altra idea magnífica, fins i tot, 
diria, brillant, aquí es tracta eI'endevinar el frau exis
tent, pero no s'hi menciona si aquest frau prové deIs 
usuaris, deIs inquilins, deIs promotors, deIs t-f~cnics, 
deIs treballadors, de les entitats financeres, del Govern 
Autonom o dels Ajuntaments, també, o sigui, que el 
Partit Socialista ens diu que hi ha frau a donar, pel fet 
que només n'hi ha a la promoció privada, i és ciar, es 
pot interpretar que el frau només existeix des elel nai
xement de la nostra Autonomia, que és producte de 
dos anys . No voldríem que interpretassiu que nosaltres 
estam a favor que hi hagi frau en aquest sector, com 
tampoc no estam a favor deIs altres sectors, per exem
pIe, ele sanitat, de transport, de elec1aracions d'Hisenda, 
etc., etc., pero alerta!, no es pot convertir aquest Par
lament en un tribunal on jutgem les actuacions priva· 
des elels ciutadans. 

Per altra part, és a punt ele presentar-se a aprova
CIO del Consell ele Ministres, segons han dit vostes 
mateixos, un Reial Decret que, entre d'altres, conté me
sures per controlar els habitatges de promoció oficial, i 
que aquestes s'apliquin, natura lmenL, no creim que si
gui positiu, en aquesta ma teria, duplicar la legislació. 

En resum, tant per oportunisme electoralista, com 
perque s'ha fet amb mentalitat centralista, el nostre 
parer sera de votar en contra de la proposició del 
Grup Socialista. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Disposa d'un temps de cinc minuts. 

EL SR. TRIA Y LLOPIS: 
Srs. Diputats, estic completament elescoHocat. He 

llegit, reiteradament, totes les manifestacions que el Go
vern i els seus representants han anat fent en aquests 
darrers temps en materia de vivenela, i he ele reco
neixer que els representants liberals del Govel~n han 
fet dedaracions favorables, en termes generals, bas
tant favorables, al Pla Quatriennal de Vivenda, parlant 
que hi havia desajustaments que s'haurien de solventar, 
pero que no esperava aqu sta passada, realment, per 
al liberalisme (['Unió Ma llorquina que sembla que vol 
lluitar per la bandera de j'anti-intenrencionisme de 
l'Estat. 

En primer lloc, jo ere q le el fet que bi hagi e1'aquí 
sis mesos unes eleccions no ens ha d justificar tanea r 
el Parlament, perque ciar, i qua lsev 1 proposta que 
aquí duim, a sis meso:;, quatre, VUil o nou, ja es mira 
com un final al qual qualsevol proposta no té contengut 
per si mateixa, crec que seria lamentable haver ele 
tancar aquesta Cambra que té moltes feines pendents 
afer. Per aItra part, hem estudiat altres propostes 
que en materia ele viven da ha presentat el Grup Re
gionalista, i realment han contemplat que ha fet gran s 
aportacions en aquesta materia , no en els clarrers sis 
mesos, sinó al lIarg de quatl·e anys, cree que el Grup 
Socialista, tard, pero elins la Legislatura, ha estat el 
primer Grup que ha elut, en aquesta Cambra, el terna 
de vivenda amb tata la se va problematica a través d'a
questa InterpeHació i el'aquesta Moció. I que, tres me
sos, tampoc no és un termini, en absolut, impossible, 
per fer el tipus d'estueli que aquí es elemana que, en 
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gran part, esta fet i que, en gran part, és un estudi 
basicament estadístic, economic de nivell de renda im
prescindible. 

Crec que no s'ha de confondre, en absolut, crec 
que és una equivocació, almanco des del punt de vista, 
confondre l'intervencionisme de l'Estat amb el que és 
la capacitat privada de promoure vivendes absoluta
ment iHimitades, la vivenda lliure, i el que és el con
trari, que és la capacitat de l'Estat de col'laborar, de 
subvencionar, de subsidiar, perque es facin un tipus 
de vivendes que, d'aItra manera no es farien i, per tant, 
un dret constitucional, jo supos que la Constitució és 
acceplada per tots els Grups d'aquesta Cambra, aquest 
dret constitucional contínuament citat, que tots els es
panyols tenen dret a una viven da digna. L'Estat haura 
de fer algun tipus d'intervenció si el mercat per si 
mateix no dóna solució a aquestes necessitats, per aixo 
fa el Pla Quatriennal, es plan teja la seva revisió i es 
tracta de prorrogar amb les modificacions oportunes. I 
crec que, a més, plan tejar aquí un tema de vivenda i ser 
aCllsat de centralista, quan mai no s'havia tractat, i la 
vivenda és una competencia propia i exclusiva de la 
Comunitat Autonoma, francament, és un contrasentit 
nlassa, nlassa gros. Altra cosa, altra cosa es que no 
els votin, aixo és absolutament lliure, aixo no té cap 
limitació. 

Precisament, hi ha una coincidencia, és cert, hi ha 
hagut una coincidencia, perque aquesta conciclencia no 
tan soIs s'ha prodult entre el Grup Socialista per pre
s(mtar aquesta InterpeHació i aquest anunci que hi ha 
hagut d'un Decret pel qual la prorroga per enguany, 
del Pla Quatriennal, mentre s'estudien els quatre anys 
següents ja planteja aquestes revisions, és que és sabut, 
i el representant del Govern ho ha dit, en aquestes 
sessions que hi ha hagut de Consellers de Vivenda, 
d'Obres Públiques amb l'Administració Central és un 
tema molt tractat, és un tema que ha vengut en els 
mitjans de comunicació ampliament, és un tema que 
altres Comunitats, com la G(:."neralitat de Catalunya, ha 
hagut de fer ja intervencions concretes en materia de 
declaracions de rendes per comprovar que determinats 
usuaris de vivenda no es corresponien 21mb els seus 
nivells de renda realment deelarats, i que, per tant, hi 
havia un elarísism freu que s'ha tractat ja de corregir 
per davant d'una modificació de les normes. 

Per altra part, i ho he dit 21mb anterioritat, i no ho 
he pogut dir perque no se m'ha donat la paraula, per
que l'artic!e 70 té dues lectures, i no he pogut replicar 
al Conseller d'Obres Públiques, tot el que es faci per 
mili orar el decret de les condicions sera bo si es fa 
d'aeord 21mb l'experiencia ja tinguda, ara, si l'execució 
de tota la funció sancionadora corres pon a la Comuni
tat Autonoma, per molt bo que sigui el Decret, si aquí 
no hi ha una voluntat d'escometre el hau, que avui 
parlam de vivendes, i un altre dia, quan vostes vulguin 
o presentin una iniciativa, parlarem d'altres temes, pero 
la viven da és un tema prou" important perque en par
[em aquí, encara que sigui una estona, no avan~arem, 
no avanc;arem perque si els t:ontractes no es visen, si 
no hi ha una preocupació pels preus de venda reals, no 
hi ha una preocupació per s.i és una vivenda perma
nent o no, si a ningú no lirrida l'atenció que a les 
zones més ca res costeres es far;: in viven des de protec
ció oficial, que c1aramellt p e l;; ~eus acabats ja es veu 
que s'han de vendre a uns pn~us superiors als real
ment estipulats pe ls m bclul s maxii11s, si tot aixo no cri
da nillgú, si a les denúncies no se'ls dóna sortida, si les 

denúncies es deixen decaure i es diu, els tribunals ja re
soldran esperant que qualsevol ciutada interessat a re
soldre aquests problemes hagi de fer una acció davant 
els tribunals, en aquesta situació no avan¡;arem res. 

Per tant, jo crec que les propostes són possibles, 
són constructives, són oportunes, encara que estiguem, 
efectivament, a sis mesos, sembla ser, de les eleccions, 
i que aixo no canvia en absolut i que realment no hi 
ha dubte, expressen la nostra voluntat de com haurien 
de fer les coses. Que a altres Comunitats també hi ha 
frau en viven da, bé, doncs ja els resoldran, supos que 
vostes a les altres Comunitats, els que hi estiguin re
representats faran la seva feina per evitar-lo. Nosaltres, 
com que som aquí, volem que aquest frau de viven da, 
que a la practica aquest frau de vivenda és un frau 
que el que suposa és incrementar el deficit de vi
venda, perque gran part d'aquests recursos que són 
necessaris anal' a cercar i que sembla ser que no són 
tan facils d'aconseguir com jo deia, segons diu el re
presentant del Govern, aquests recursos estarien aquí 
aplicats a les famílies que ho necessiten si aItres famí
lies no se 'n duguessin aquestes ajudes, per tant no va 
contra ningú, va a favor del recursos públics, no va 
contra els promotors, no va contra els usuaris, va con
tra el frau en general que correspon a la Comunitat 
Autónoma, és la seva competencia fer-lo aplicar. Per 
tant, va en la més bona aplicació d'uns recursos pú
blics, escassos, que a tots nosaltres, a tots vos tes ens 
costa molt anualment de desfer-nos d'ells a través deIs 
imposts i que han de tenir l'aplicació més exacta en els 
sectors socials que ho necessiten. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Acabat el debat, passam a la votació. I deman a la 

Cambra: 
Sres. i Srs. Diputats que estiguin d'ac"ord amb el 

text de la Moció, es volen posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que estiguin en contra del 

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

26; abstencions, cap. Queda rebutjada la Moció. 

11. 
Passam al punt següent, que és el relatiu al debat 

en relació amb el Pla de Reindustrialització de les 
Balears, de les Illes Balears i propostes de resolució. 
S'ha fet saber, per part del Govern que actuara, fara 
la presentació del Pla el Conseller d'Indústria, el Sr. 
Gaspar Oliver. 

Té voste la paraula. 

EL SR. OLIVER MUT: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Tres són les 

raons que han aconclult la ConseIleria de ComerC; i In
dústria del Govern Balear a l'elaboració i posada en 
funcionament del Pla de Reindustrialització de la nos
ira Comunitat. La ptimera raó és la necessitat de pro
moure una estructura productiva més equilibrada, ja 
que la realitat economica de les nos tres illes es ca
racteritza per un notori desequilibri existent entre els 
diferents sectors productius. Les dades de que dispo
sam assenyalen que, mentre el sector terciari con-
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tribueix en un 76 % a la formació del producte interior 
brut, el sector secundari, únicament hi participa en 
un 20 %, i el sector terciari, perdb, primari, única
ment en un 4 %. Aquest 'aesequilibri s'origina en una 
serie de circumstancies que es varen donar durant les 
dues darreres decades que varen propiciar un incre
ment vertiginós del nombre de visitants estrangers a 
les nostres illes, i també per l'absencia, durant aquests 
darrers anys d'una política econbmica dirigida a poten
ciar el desenvolupament deIs altres dos sectors. 

Les conseqüencies d'aquesta dinamica poden ser 
greus. La Comunitat Autonoma de les Illes Balears no 
pot basar la seva economia en una única activitat sense 
córrer un risc que a llarg termini es produeixin estran
gulacions importants, i, d'altra banda, les possibilitats 
que té el sector turístic de continuar essent l'únic mo
tor de creixement economic que garantcixi a la nostra 
Comunitat un creixement continuat del nivell de vida, 
encara que difícil d'avaluar en aquests moments, pa
reix que són cada vegada més escassos. A més, la ne
cessitat de crear lIocs de feina estables es fa de cada 
vegada més imperativa que mai. 

Des de l'optica de la política industrial, aquesta 
visió general de l'estructura de la nostra economía 
planteja una clara exigencia, que és la necessitat de 
promoure el desenvolupament industrial de les IHes 
Balears. Aquest objectiu constitueix l'eix fonamental 
en torn al qual s'ha d'articular qualsevol programa de 
política industrial i la seva consecució ha d'implicar la 
reducció deis desequilibris, i l'estructura Rroductiva ha 
ele ser, a més, l'arma més eficac; en' la Iluita contra 
l'atuL 

La segona raó és l'absencia d'una política indus
trial a Balears. El procés ele transferencies de les com
petencies a les Comunitats Autonomes va eleixar en 
mans de l'Aelministració Central ele l'Estat els instru
ments de política i els recursos ele la promoció indus
trial del país, ele 1Iavors enc;a l'orientació ele la política 
industrial ha experimentat canvis importants. Aquests 
canvis s'han elirigit a concentrar els incendis per pro
moure el desenvolupament industrial a zones concre
tes afectades pel procés de reconversió de determinats 
sectors, i des del 85 les 11Ies Balears han quedat total
ment al marge d'aquesta política d'incentius. Aixü im
plica que si el Govern de la Comunitat Autonoma no 
actua per contrarestar aquesta dinamica, les preferen
cies sobre ubicació de noves indústries es concentraran 
a les zones abans esmentades, fins i tot és possible, 
com .ia ha succelt a qualque cas, que la importancia deIs 
incentius oferits, condicioni a algunes empreses a aban
donar les seves abans ubicacions a Balears i trasUadar-se 
a les zones més primades per la política del Govern 
Central. 

1 la tercera raó és la revolució tecnologica. Sa but 
que aquests darrers anys s'ha manifestat d'una manera 
clara que el clesenvolupament de les noves tecnologies i 
la seva aplicació al terreny industrial constitueixen la 
clau del procés de creixement i d'un vertader desen
volupament economic que es produeix amb aquest final 
de segle XX. En aquests moments inicials del procés i 
amb una situació on la característica més destacada 
és encara no haver sortit eI'un llarg període de 
crisi economica generalitzacla, els poders públics han de 
prendre la iniciativa per promoure el contacte de les 
empreses amb aquestes noves tecniques, ates que, en 
molts de casos, cl'aixo han de clependre les seves possi
bilitats de supervivencia. 

El Programa de Reindustrialització per a Balears 
té com a objectiu fonamental el desenvolupament in
dustrial de les IUes i per a la seva consecució esta
bleix dos tipus d'actuacions: la primera, les dirigicles 
a potenciar les sectors existents a les nostres Illes i la 
segona, que és un programa de captació per a les 
noves inversions. La primera part, és a dir, la que agru
pa les mesures destinades a refon;ar el sector indus
trial existent a Balears presenta les característiques se
güents: en primer Uoc, hem d'assenyalar que l'elecció 
deis sectors que la integren s'ha fet en base a la seva 
importancia a l'economia balear, a les seves possibilitats 
de resposta al Pla d'Incentius i, fins i tot, al seu grau 
de colació com a sector. En alguns casos, l'estudi i el 
Programa de l'actuació s'ha fet per la ConseUeria en 
coHaboració amb el sector, i en altres, com és el cas 
de la bijuteria, la Conselleria ha acceptat un Pla ela
borat pel propi sector. La situació de partida deis dis
tints sectors és diversa, existeixen sectors com el del 
calc;at o com el de la fusta, que són sectors tradicio
nals i són empreses consolidades que pateixen una greu 
crisi, n'hi ha d'altres més joves, com pot ser la bijute
ria i la confecció en peU que passen per un període ele 
creixement rapiel i que reclamen l'ajuda de l'Admi
nistració per aprofitar aquest moment d'al¡;a fonamen
tant les bases del seu futur. Finalment, cal assenyalar 
que els sectors que no figuren en aquest Pla no estan, 
de cap manera, fora d'aquest Pla, sinó que formen part 
cl'aquest Programa de Reindustrialització, aquests sec
to1's es poden incorporar a qualsevol moment en aquests 

- programes d'ajudeso 
1 passant a la segona part del Pla, que és el pro

grama de captació de noves inversions industrials, pre
tén la plena implantació de noves indústries amb tec
nologia moderna que complementin, potenciln i desen
volupin els sectors industrials de les Balears. Per acon
seguir aquest objectiu es preveuen tres aspectes o tres 
Iímits ele situació que són: un programa de promoció, 
un segon programa el'incentius i el programa propiament 
dit de captació. El programa de promoció per a la cap
tació de noves indústries pretén desenvolupar un con
junt d'accions que d'una manera coordinada produeixin 
un impacte favorable als cicles inversors espanyols 
i europeus per tal d'aconseguir generar inversió cap a 
les Balears o des de les Balears cap al sector industrial. 
El Pla d'incentius, perdó, consistira en l'estructuració 
d'ajudes economiques a les empreses de nova implan
tació a les Illes que comptin amb els requisits exigits 
amb l'objectiu de fer atractiva aquesta implantació. I 
el programa, propiament dit de captació, té com a 
objectiu seleccionar les oportunitats d'inversió ja iden
tificades, establir un principi d'acord quant a la presen
°tació d'un avantprojecte, i controlar, donar suport i 
informar els inversors fins a la implantació del seu 
projecte de les Balears. 

Gracies. 

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

Les diverses propostes congruents en relació amb 
el PIa de Reindustrialització, sí, demana la parauIa. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 

Sr. President. Voldríem fer una replica a I'expo
sició general del ConseUer. 
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EL SR. PRESIDENT: 
Té voste la paraula. 
També vos te vol fer una replica general? 
Ido, que comenci el Grup inferior. Grup Mixt. 
Disposa d'un temps de deu minuts. 

EL SR. PONS PONS (DAMIA): 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Hauria estat in

congruent assistir a una presentació d'un Pla que teO
ricament, i esper que no sigui tant teoricament, ha de 
tenir una gran transcendencia per a les nos tres IHes, i 
no poder fer un mínim debat sobre ello 

Jo voldria centrar la meva intervenció sobre els 
elements de tipus legal que sustenten la possibilitat 
d'impulsar aquest Pla de Reindustrialització, marcant
ne els límits, les seves possibilitats i la necessitat d'una 
coordinació institucional que cree que hi manca d'una 
manera flagrant. 

En primer lloc, hem de recorelar que el paper 
de les institucions comenya, ja ho ha dit el Sr. Conse
lIer, pe¡- l'Estat Central, l'Estat, ja sabem que podd. 
planificar l'activitat economica general per atenelre les 
necessitats coHectives, equilibrar i harmonitzar el elesen
volupament regional i sectorial. Regional, com ha dit el 
Sr. Conseller, la seva planificació, en aquests moments, 
sembla que no afavoreix les Illes Balears, aixo és per 
una raó obvia, creim, que el desenvolupament regional 
ha d'atendre regions, territoris, nacionalitats més depri
mides que no les Illes Balears, que tenen elements de 
desequilibri, pero que gaudeixen el'un alt índex ele ri
quesa, molt per damunt de molts de territoris de l'Es
tat Espanyol. 1 el'altra banda, hi ba I'element sectorial, 
que es planteja en aquest artiele 131.1 ele la Consti
tució que dóna a [,Estat la possibilitat d'incielir damunt 
sectors deprimits o que es troben en crisi. La Comunitat 
Autonoma té unes possibilitats limitades, limitades, en 
primer lloc, a un ambit del seu propi territori, pero tam
bé limitades perque els elements competencials no són 
totalment dins les seves manso De totes maneres, hem de 
recordar que el mateix m-tiele 131 de la Constitució 
diu que els projectes que ha d'elaborar el Govern Cen
tral com a planificació economica, es refereix a tot 
l'Estat, s'han de fer d'acorcl amb les previsions que li 
siguín subministrades per les Comunitats Autonomes, 
i seria interessant saber un Govern de la Comunitat 
Autonoma que planteja un Pla de Desenvolupament Re
gional com i quan i amb quina forya ha plantejat a 
l'Estat Central la necessitat de no considerar les Illes 
Balears, no només com un territori d'alt índex de ri
quesa que no ha de ser objecte d'atencions reinelustria
litzadores, sinó la conveniencia que, tot i que tenim un 
alt índex de riquesa, és necessari re-equilibrar una eco
nomi<l, tal vega da rica, pero desequilibrada i mancada 
d'una dinamica industrial suficient. Quines competen
cíes hi ha per actuar? En primer lloc, tenim un man
dat estatutari, cls mandats solen ser declaracions d'in
tencions, penJ són vinculants per tot poder públic res
ponsable, i l'article 9 dc l'I;statut ens c!iu darament 
que els poders públics c!'aqudsta Comunitat Autlmoma, 
i aquest Govcrn ha és, logicament, han d'impulsar el 
progrés socio-económico Jo estic content que vos tes du
guin aqucst Pla de Desenvolupament Regional, pero, per 
les raons que diré després, ha\iria agraú també que fos 
d'un<l formulació més amplia, ' riles feli<;: i, en definitiva, 
més viable. \ 

La Comunitat Autonoma té 20mpetencia exclusiva 
quant al desenvolupament economic dins el territori de 

la Comunitat Autónoma, peró d'acord, com hem dit 
abans, amb les bases i la coordinació general de l'acti
vitat económica. Tenim, llavors, una competencia com
partida d'ordenació i pIanificació de l'activitat econó-' 
mica a les Illes Balears en el marc de les competencies 
de l'Estatut. 1 finalment, tenim una simple competen
cia executiva quant a indústria. Aixó, aquests elements 
que he aportat fixen el paper de l'Estat, coordinador 
i planificador de l'activitat economica a nivell de l'Es
tat, i fins i tot de l'Estat quant a la seva coordinació 
amb l'economia internacional, pero també donen una 
gran responsabílitat, tot i que, limitada a un nivel! pu
rament executiu, de la Comunitat Autónoma, en mate
ria d'indústria. Pero hi ha un element al qual vos te 
no ha aHudit i jo hi vull aHudir, perque em pareix 
realment important perque denota, i m'agradaria, si de 
cas, que em rectificas, una manca de scnsibilitat sobre 
un tema que encara es troba obert i ha estat objecte 
moltes vegades dins aquesta Cambra d'unes certes for
mu[aeions voluntaristes, per no dir demagogiques . Els 
Consells Insulars, d'acord amb el que disposa l'artiele 
39 de l'Estatut, tendran la facultat d'assumir dins el seu 
ambit territorial la funció executiva i la gestió de, apar
tat 23 de l'artiele 39, planifieació i dcsenvolupament 
economic dins el territori ele caelascuna de les Illes, 
d'acord amb les bases i amb l'ordenació general ele 
l'cconomía de l'Estat i ele la Comunitat Autonoma. Com 
s'ha de [er aquest Pla ele Desenvolupament Regional 
en relació amb l'activitat general de l'Estat, una, i en 
relació amb cadascuna de les Illes, vehiculada a través 
deIs Consells Insulars? Hi ha pensat el Govern o ens 
qucdam amb aquella famosa frase que tan tes vegaeles 
hem sentit clins aquesta Cambra, «els Consells Insulars 
seran els pílars fonamentals de la nostra Autonomia»? 
1 quan ve I'hora de posar elements competenciaIs so
bre aquests pilars, resulta que no sc'ns ocorre pensar
hi. Un aItre element és que els municipis sobredimen
cionats, megalópolis com Palma o petits municipis, tam
bé eleucn tenir una certa incidencia sobre aquest Pla de 
Reindustrialitzaeió de les Illes Balears, són els muni
cipis que cns han de dotar, dins els seus plans d'orde
nació del sol necessari per instaHar-hi les indústries. 
Dcvem haver ele pensar quines zones volcm impulsar, 
quines zones volem reindustrialitzar, si volem que la 
població de determinades arees, com les zones de la 
Sena de Tramuntana o del centre ele l'illa de Mallorca, 
que són casos bcn coneguts, si tenim realment unes 
propostes valides i viables quant a ubicació d'elements 
rcindustrialitzadors o instaHació de noves indústries 
pcrque la gent, senzillament, pugui continuar vivint alla 
on viu, i no com a segona residencia o com un lloc 
alla on hi va a passar la darrera etapa de la seva vida. 
Necessitam que els ciutadans ele cadascun d'aquests po
bles ele les nostres illes tenguin feina, tenguin treball i 
és necessari, per tant, comptar amb els elements d'afir
mació municipal, en definitiva, sempre val més que la 
gent continul alla on és i tengui una feina, i no assis
tir a elements d'immigracions anteriors que creen enor
mes desequilibris, com veim, en el cas de Palma. 

Pcr tant, hi ha tota una serie de qüestions, i no 
em voldria allargar molt més, que m'han quedat com
p!ct<llTlent a I'aire, amb una exposició que he trobat 
breu, pero el que és bo, si és breu, millor, pero ha 
estat breu, pero, francament, d'escas contingut. Prime
ra, dins quina política d'Estat economica, industrial. 
evidentment, s'incardina aquest Pla de Reindustrialitza
ció ele les IIles Balears? Perque és evident que 110sal-
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tres no ens podem inventar una política reindustrialit
zadora pel nostre compte, al marge, no ja de les grans 
corrents internacionals, que les hem de ten ir en comp
te, sinó de la política d'Estat. Com ho coordinen, aixó? 
Quina és la política económica global dins les Illes Ba
lears de la qual l'element reindustrialitzador és només 
una part? L'ha definida, voste? La coneix? O és un acte 
testimonial i un acte voluntarista de presentar uns pa
pers que sabem que són inviables, no perque a les pro.. 
ximes eleccions, tal vega da, hi hagi una majoria política 
diferent dins aquesta Cambra, sinó perque no hi ha 
política económica global, ni tan soIs per a les Illes 
BaIears. 

L'element deIs Consells InsuIars, quin paper els 
pensen donar dins aquest Pla, quina intervenció, com, 
quines seran les seves formes de participació? Els Ajun
taments, els municipis, estan també incardinats dins 
aquest Pla o tampoc no s'ha comptat amb ells? En 
definitiva, hi ha un gran interrogant a part de tots 
aquests. Quin model economic global i viable per a les 
Illes Balears estan intentant impulsar? El tenen o ens 
quedam, com sempre, amb les afirmacions de caire li
beral, que ¡'economia lliure vagi fent? L'economia lliure 
és inviable a qualsevol Pla de Reindustrialització o a 
qualsevol Pla economic del que sigui. Per tant, hi ha 
d'haver una política economica, aquesta política s'ha 
de definir com a condició previa, s'ha de definir cIara
mcnt, i dins ella hi ha d'cncaixar, d'una manera harmó
nica, la reindustrialització de les Illes Balears. 

La veritat, i perdoni, Sr. President, ara acabo, que 
aquest Pla de Reindustrialització de les Illes Balears, 
m és que un pla coherent amb una política económica 
que, tal vega da jo no compartesc, perque som dins un 
ideari diferent, més que un element d'una política eco
nomica, la veritat és que m'ha semblat un aplec de 
pe tites monografies fetes per autors diferents sobre 
sectors diferents i en sectors que ni tan soIs han estat 
contemplats, que ens ha dit que tal vega da es contem
plaran en el futur, que, en definitiva, han abocat a un 
document economic, tal vegada ben redactat i correcte, 
quant a aspectes lingüístics, pero que com a element 
de revitalització de la nostra indústria no passa de 
ser un document inviable i, en definitiva, que neix ja 
completament mort. 

Moltes gracies. 

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

EL SR. OLIVER MUT: 
Gracies, Sr. President. Sr. Pons, si aquest Pla és 

inviable i neix mort, cree, ho cree que voste digui 
aques tes paraules, perque es tic convenr;:ut que voste no 
coneix ni s'ha llegit el Pla . Ha parlat de filosofies, pero 
no em parla del Pla de Reindustrialització, i m'ha mes
clat, després, encara, per afegír-hi, el Pla de Desenvolu
pament Regional amb el Pl a de Reindustrialització. No 
parlam de política economica, aquest Pla és de política 
industrial, i voste se'n va cap a la política económica, 
dient que aquest Pla de Reindustrialització no té cohe
rencia amb política económica. Podem parlar de política 
económica, el dia que vos te vulgui, varem dir, també, 
vaig dir en aquest Parlament que tendría moItes ganes 
de parlar de política industrial, ho he dit, m'han fet 
interpeHacions i mocions dient que no teníem política 

industrial, el día que he explicat les líníes mestres de la 
política industrial, em diuen que no, que hem d'anar 
a puntualitzar i a sectoritzar, els dies que he parlat i 
que he puntualitzat sobre sectors concrets, m'han dit 
que no, que hem de parlar sobre política general. A 
veure si avui parlarem, realment, de política industrial, 
perque ja comen\( a tenir mol tes ganes de saber si real
ment vos tes tenen política industrial o no en tenen. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, senyor. 

PSM, també? En relació amb la presentació del 
Pla. 

Disposa voste d'un temps de deu minuts. 

EL SR. SERRA BUSQUETS : 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. El Grup 
Parlamentari Esquerra Nacionalista-PSM ha estudiat 
amb molt de detall i bastant de temps el Pla de Rein
dus lrialització presental per l'Executiu. La primera in
te nció de) no tr Grup, quun el varem analitzar era 
intentar fer una esmena a la 1 lalital , perque li v~icm 
UDS probleme ' d Lipu estructura l i Ul probl mes de
l'ivats del que creim que avui en dia tocaria el' una 
política eeonomica d'amp li espcctre, i política ocia!' 
Pero, després el'una analisi detallada i després d'una 
serie de con \,llles a leenic$ i a ectors industrials, "::t
rem observar que si aque t Pla té un aspect posiUu 
és qu precisamcnt ha deman;l( a una s'rie d gept 
del sectors induslrials de referencia que ctiguess in un 
roe la eva opioió ¡'ha intentat articular, enlenem 
nosaltres, una mica, una problematiea des del que pcn
sen L1DS grups cl'cmpresaris deis eClors del ca l~a t, la 
pell, la [-us 'a, moble, bijuteria i moda ad-Iib. En con
s~q~encja , hem al1at a analitzar aspecLes complementa
n!> ) al' que ens han dut avui aquí, i (Jer aixo, d'aquí 
una estona, tenclrem oportunitat ele clefensa r Les treLze, 
e ls trc tzc afegits que nosaltres hi faríem a aque t Pla, 
perque enteL1em que té una serie de mancanees. 

Pero, cn aquests moments, >1 que sí hem de dir, 
en aguest debat de tOlalitat del Pla, que s'ha inlroduIt 
fa una e tona, és que avui a Esquerra aciana lis· 
ta-P ~ Ji preocupa, fonamentalment, que a aquestes 
IHes hl ha 50.000 aturat , en aqu · ts moments, d ) sec
tor industrial n'hi ha més de 4.000, i del eetor tllL'rS
tic n'hi ha més de 30.000, conseqüencia, amb dad es ofi
cials. Conseqüencia: que ens trobam amb una situa
eió contradictoria ele dall a baix, l'any en que a aques· 
tes iUes hi ha una riqucsa gen rada m' torta a partir 
d'un tlll'Ísme molt sa nejat, és l'an ' en que en el mes 
de desembre, PCl- a cap d'any, més geDl aturada exi -
teix . <n conseqüencia, creim, més qu mal en aquests 
moments, que parlar d'un PIa de Reindustrialització, 
pcr poc que -es pugui apuntalar, per poc que es pugui 
avan~ar, ja és, entencm nosaltres, qualque cosa davant 
un problema d'atur que, en aquests moments, a les 
Illes Balears,. exísteix, i no veim que des de cap Ad
ministració de les existents, s'hi estígui treballant, po
sant remcis a aquesta problematica ben concreta. Per 
aixo, hem de dir que certament entram a veure un 
Pla ele Reindustrialització amb problemes estructurals 
sense tenir massa en compte o gaire en compte el 
problema de l'atur existent a Balears, pero sí que 
creím que sí hi ha unes mesures polítiques, que es 
vagin concretant, i una actuació mo!t coherent del Go
vern, governi qui govemi, i un seguiment elel Parla-



DIARI DE SESSIONS / Núm. 81 / 17 desembre 1986 2393 

ment, dia a dia, sí que creim que pot donar una serie 
de resultats, perque recull, en part, problemes moIt 
puntuals. 

Pero, és evident que un Pla de Reindustrialització, 
i sobretot aquest Pla que discutim avui, es basa fona
mentalment a ajudar als sectors d'indústria manufac
turera en crisi, i, al mateix temps, a cercar una mica 
noves indústries en base a noves tecnologies. Nosaltres 
creim que aquests dos objectius són dos objectius que 
tara molta falta concretar-los molt més del que, en 
aquest PIa dc Rcindustrialització es c\iu, ¡ter uns sc
guiments molt puntual . Pero valern, així mate ix, afe
gir, J) aqu,es L aspecle, Ul parell de coses que hem d it 
sempl'e c\ins les ponel1cies, dins les camissions, una és 
que LID mode l industrial c\isLint és necessari que 'im
pulsí, i uD madel industrial distinl de l'exislent, no 
bas la parlar de noves tccnologies i no basta parlar d'a
qLlesta cmpr 5a sueca que pareili. que st, que té uoa cer
ta, que hi ha unes garanties que vengui aqui, aMa· 
Horca, si nó que s' lla de parlar de 110V S te nalogies, 
i d'a -peclcs c ncr l. d'aquesles nove tecn Iogies 
Cüln i, ultura, aparell le prcci ió, elecLronica, ma
Icrial esp rliu, etc. També, i d'aixo en parlarem ti'aquí 
una es tona, I'a pecte derival de la indú tria u'agric ul
tura, ramadcria i pesca, d'aixo en parlarem , perque és 
una esmena puntual que feim després. 1 obviament, 
quan nosaltres parlam d'aquest problema de reinclus
trialització, certamenl ens queda un buit molt gros a 
tot el Pla de l'Executiu, que és la pmblematica de la 
Formació Professional qualificada, i és un tema que 
Esquerra Nacionalista, molles de vega des ha dut en 
aquest Parlament. 

1 ja per acabar, dos temes c1aus, un és que tota 
reindustrialització ha d'anar coordinada amb l'ordena
ció del territori, i aixo és un deIs temes que en aquest 
projecte de reindustrialització no s'ha tocat, ni prop 
fer-hi, fins al punt que es contradiu en gran part amb 
la L1ei d'Ordenació Territorial que deba ti m, bé, fa es
tona que no la discutim, pero que almenys és en lra
mitació en aquest Parlament, qua n a un article 21 , molt 
concretament, ens parla d'articulació amb els plans ter
ritorials, d'estudis economico-financers, i on hi ha una 
problematica global de plans sectorials, pero també, i 
ja per acabar, i aixo sí que el PSM Esquerra Naciona
lista ho hOlgué s volgut veure, pero aquí sí que creim 
que hi ha un problema d'ideologies que diferencien 
molt, i és que haguéssim volgut veure que el Govern 
de centre-drcta i amb el suport també del centre-dre
ta, ti'alguna manera, hagués trobat un finanr;:ament en 
base a banca, caixes, empresaris i a aquest gran ex
cedent de capital que existeix en aquestes illes, pero 
que no acaba de decidir-se per invertir i per poder fre
nar I'atur. 

EL SR. PRESIDENT: 
El Sr. Josep Alfonso té, la paraula. 
Em pareix que voJia intervenir el Grup Regiona

li s ta, pero no m'havia dit r\:s, i jo ja havia iniciat, ja 
li havia donat la seva intervenció . Tendria voste in-
convenient . . . ? . 

Grup Regionalista, dispol'3 voste de cinc minuts. 
/ . 

EL SR. TRIA Y HUMBERT: 

Gracies, Sr. President. Per lixar molt breument la 
posició del Grup Regionalista erltro~t al Programa de 
Re i nd us t rial i tzació. 

El Grup Regionalista, tal com va dir ja dins ponen
cia i comissió, entén i donara suport a aquest Progra
ma, perque creim que, d'una vegada per totes, aquest 
Govern presenta un programa concret, un programa en 
el qual, com ha anunciat el Conseller, es va directa
ment a una potencia ció deIs sectors productius de les 
nostres Illes. Nosaltres entenem que els objectius que 
el Govern es planteja en aquest Programa donen, en 
definitiva, resposta al que els diversos sectors, en 
aquests moments, de les 1I1es, demanen. Creim que la 
manera en que s'ha anat elaborant aques t Programa és 
correcta, com ha dit molt bé el Conseller, s'han anat 
demanant als diversos sectors, calc,:at, bijuteria, etc., 
quines eren, en definitiva, les peticions que des deIs 
diversos sectors, en aque)[s moments, necessitaven, i 
per tant, entenem que aquest Programa de Reindustria
lització pot, en certa manera, donar, enfortir aquest re
equilibri tan necessari a les nos tres iIles. 

NosaItres entenem que, després ja de diversos anys, 
des del Consell General Interinsular, que es van fer 
es tuclis, des deIs primers anys d'aquest Govern, en que 
s 'han anat elaborant els estudis diversos, creim que és 
hora ja que aquest Govern i, per tant, ara ho fa, pre
senti un programa concret envers els sectors implicats 
a les nostres i!les. Creim que, amb uns encerts o no, 
és una manera, en definitiva, que aquest Govern pre
se nti unes opcions concretes del que creu que ha de 
se r la política de reindustrialització a les nos tres iIles. 
No estam d'acord, en absolut, amb el manifesta t aquí 
pel representant del Grup Mixt, perque sí que, en de
finitiva, creim que pot donar una resposta sincera als 
diversos sectors que hi ha a les Bostres illes . 

Nosaltres, ja ho vam dir també a Comissió, con
sicleram que aquest Programa, desgraciadament arriba 
un poc tard, pero és aquí, creim, i també ho vam dir, 
voldríem que fos un Programa flexible, creim que 
aquest Programa, en definitiva, que esta centrat en sec
tors concrets, espec1alment calc,:at, bijuteria, marroqui
neria, etc., ha d'estar obert també a altres sectors, per
que sera el temps qui ens dira quins deIs sectors, en 
definitiva, en els propers anys, són els que necessiten 
la necessaria injecció perque es puguin desenvolupar 
encertadamen t. 

Nosaltres, per tant, a les propostes de resolució, 
si bé tindrem en compte i anirem clonant suport a al
gunes de les que el Partit Socialista i el PSM presen
taran, en definitiva, anunciam també que donarem su
parí global al Programa de Reindustrialització, perque 
per una vega da entenem que el Govern ha presentat un 
projecte concrel i que, en definitiva, s'equivocara o no, 
és un programa que es dura endavant. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Pel Grup Socialista, té la paraula el Sr. Josep AI

fon so Vill anueva. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Sí, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Crec, i ho 

dic amb sinceritat, que estam davant un debat impor
tant. Estam clavant una proposla del Govern que, tam
bé ho hem de dir, no sé si és la primera vegada que 
ho die, pero si és la primera vegada que ho die, és 
perque aquesta vegada ho pens així i no ho havia pen
sat mai, que és una proposta petita, pero basicament 
positiva. Té carencies, pero, en principi, és un pla sec-
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torialitzat, jo cree que el tÍtol de Pla de Reindustria
lització és un poc massa ample, és un pla sectorial in
dustrial o uns plans sectorial s industrials, pero que és 
una proposta basicament positiva, encara que té certes 
carencies, que després, al llarg de tot aquest debat, ani
rem dient. També creim que és molt important, per
que aquest Pla té un objectiu no dit, pero un objectiu 
que el Conseller ens ha explicat quan ha pujat a la 
tribuna, que era intentar, nosaltres creim que és im
possible, pero intentar canviar, encara que sigui a poc 
a poc, o poc, el sentit de la nostra economia. Canviar 
aquest sentit amb la idea d'intentar incrementar o 
aturar la terciarització de l'economia, cosa que ja li 
deim al Conseller que pot ser un objectiu loable, pero 
que, ates com van les tendencies mundials, pare ix que 
no sera molt abastable. 

Ens deia el Conseller, i en aquesta intervenció, 
com que l'hem demanada i l'bem demanada per repli
car o per entrar dins la intervenció del Conseller i no 
entrar totalment dins el Pla, que l1i en1rarem amb les 
propostes de resolució que duim, ens dei a el Conseller 
que la crisi económica de l'any 73 va dur com a con
sequencia una perdua del pes específic del sector in
dustrial i un increment del sector terciari i disminu
ció lógica del sector primario La veritat és que no no
més la crisi económica, sinó la tendencia mundial de 
l'economia des deIs anys 45, incrementada els anys 60 
en tot el món, aquesta terciarització de l'economia es 
produeix i óbviament la crisi del petroli i la molt més 
profunda, que anali1zarem després, de tot el conjunt 
económic, duen, van cap a una terciaritúció, i ja avui, 
dins la majoria deIs palsos d'Europa, palsos industrials, 
aquesta terciarització es traba en el 60 o 70 % del pro
ducte interior brut de to1s t:;ls palsos. El que és evident, 
per tant, és que el que hem d'intentar és, i aixó ho 
cleim clar, aconseguir un equilibri o una possibilitat 
industrial en aquestes illes que, com veurem després, 
pensam que aixo és possible, mé!l que, més que incre
mentar la participació de la indústria en el PIB, per
que anar contra la tendencia de l'economia mundial, 
realment és una cosa difícil. Encara que, com a objec
tiu, bé, no s'aconseguira, pero endavant. 

Aquest Pla que ens presentava el Conseller té, com 
deiem, carencies importants, carencies que es fonamen
ten en tres gran s grups, que voldríem esmentar, i des
prés ja explicarem: la primera és que no han fet, no 
s'ha fet un estudi global de les tendencies económi
ques i inelustrials a mig i a lIarg termini, i no impar
tava, i aixó li hem de dir, Sr. Conseller, i a tot l'equip 
que ha fet el Pla, no importava dedicar dos-cents folis 
a aquest estueli global, bastava un apunt curt de cap 
on va l'economia mundial, especialment en el motor 
que voste ha esmentat, en el motor de les noves tec
nologies, i en aixó també hi en1rarem més endavant. 
Aixo falta al Pla, i C0111 a conseqüencia que en el Pla 
hi [alti aixó, es proelueix una altra carencia, que és que 
les an2disis es tima ti ves de les repercussions del Pla no 
hi són, el Pla és una analisi hist6rica i actual ele la si
tuació industrial, és una projecció d'inversions de la 
Comunitat Autónoma sobre certs sectors i és un vo
luntarisme quant a noves iniciatives o nous projectes 
industrials, pero no hi ha en el límit del Pla, als cinc 
anys, i no hi ha més enelavant una estimació de com 
quedara, estimativament, amb tots els errors que aixo 
pugui elur, el sector industrial d'aquestes ilIes, una ve
gada aplicats aquests 2.400, números rodons, milions ele 
pessetes que la Comunitat Autonoma preveu aplicar a 

la indústria d'aquestes illes. 1 obviament, encara que 
el Conseller ens ho ha dit, hi ha una falta d'uns ob
jectius concrets, explícits al termini temporal deIs cinc 
anys. 

Li voldria dil', Sr. Consellel' i senyors del Govern, 
q~e han fet un Pla en dos grups d'actuacions: un Pla 
amb sectors en crisi i amb certs sectors que no hi estan, 
elos, exactament, pero un Pla per activar els sectors amb 
crisi i un Pla per actuar, si és possible, perque aixó 
és el més complicat de tot, i el Conseller ho sap, ac
tivar nous processos industrials, pero també en aques
ta segona qüestió ens falta, no hem vist, després ho 
ampliarem, ara hi ha poc temps, no hem vist l'analisi 
d'on són aquestes noves inversions, de per que és pos
sible, i li die ja que segons tots els estudis teorics i 
practics de política economica que es fan avui, els es
tudis d'economistes importants europeus, i li die que 
és possible acollseguir-ho, com i ele quin tipus ele tec
nologia i de quin tipus d'indústries poden ser les que 
tenguin una certa atracció aquÍ. Voste sap, Sr. Conse
ller, que certs sectors inelustrials estan can\'iant total
ment, i no canvien en un any, estan canviant total
ment tant les tecniques de producte com el mateix pro
elucte, i aixó du com a conseqüencia, es detecta a Ita
lia, es detecta a Fran¡;a i es cletec1a a Estats Units, i 
es detecta molt seriosament, du com a conseqüencia 
que sectors que fa 25 anys havien de ser de gran em
presa puguin ser ja, puguin ubicar-se ja a zones de 
petita dimensió com són les nost.res illes. Aixó, Sr. 
Conseller, després hi entrarem més, no ho hem vist 
en el Pla. 

És a elir, el Pla, li hem dil, té una part positiva, 
que és un intent el'actuació globalitzada dins un sec
tor amb carencia, com ja hem dit, i sobretot també 
s'ha oblidat el'una serie de sectors, pero aixó és remeia
ble, aixo és positiu. Al Pla li falta el que gairebé tots 
els estudiosos volen veure dins una cosa que es eligui 
un Pla, una formulació global de cap on va el Pla, que 
vol aconseguir aquest Pla i les bases teóriques, els fo
naments teórics, ateses les tenelencies economiques, i 
jo no he de deixar de recordar que una cosa que és 
un pla económic a un any, que és un Pressupost, ens 
dediquen quasi sempre ele 400 a 500 [olis parlant de la 
política de Reagan i de la política d'Europa, per tant, 
no hi hagués estat de més, aquí, una analisi seriosa, a 
fons .de les tendencies de les noves tecnologies, jo li 
faré un apunt a la próxima intervenció, de les tenden
cies económiques mundials i també, per que no?, elel 
perque avui ens trobam dins una crisi que ja comen
c;:a a dir tothom, bé, tots els pensadors o tots els estu
diosos, que no només és erisi ele petroli, Sll10 que hi 
ha altres causes més importants o més de [ons perque 

. es mantengui aquesta crisi. 
. Sr. Conseller, en definitiva, nosaltres li elirem elins 

totes les propostes que feim de resolució, no sé quan
tes són, són moltes, no les he comptaeles, li elirem sí 
a aquest projecte el'actuació, obviament és un sí se m
pre condicionat o sera sempre condicionat a l'amplia
ció clel Pla, a la globalització del Pla i 6bviament a 
l'acceptació, si a nosaltres ens toca o els toca a vos
tes, no ho sabem, o al que sigui, dur-Io enclavant, a la 
globalització el 'aquest Pla de Reindustrialització. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputa'!.. 
Sr. Conseller, té voste la paraula. 
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EL SR. OLIVER MUT: 
Gracies, Sr. President, molt breument primer per, 

de qualque manera, felicitar-me i felicitar-nos a tots, 
perque veig que basicament pareix que estam d'acord 
que aquest Pla és bo. Per donar les gracies, primera
ment, també, al Grup Regionalista, per haver anunciat 
ja el seu suport al Pla de Reindustrialització i també 
al PSOE que pareix que ha dit que dira que sí a la 
globalitat del Pla. 

Jo, al Partit del PSOE, el que sí li voldria fer són 
tres o quatre puntualitzacions, molt breument, perque 
com eH molt bé ha dit, després hi entrarem quan trac
tem les seves propostes de resolució, malgrat les hagi 
encetat, no les tocaré ara, sinó en el seu moment, no
més dir-li que nosaltres, Sr. Alfonso, no intentam can
viar el sentit de la nostra economia, el que pretén 
aquest Pla és un refon;:ament de la inelústria existent, 
que no hi hagi més destrucció de llocs de feina i, ele 
qualque manera que la indústria, almanco el seu pro
ducte interior brut es mantengui en primera fase i en se
gona fa se vagi augmentant. Em diu que no era neces
sari que féssim aquests estudis, que féssim dues-ccn
tes pagines de Pla, jo crec que sí que és bo, perque 
almanco hem conegut i coneixem perfectament en 
quina situació es troben to1s aquests subsectors, arnés 
varen reconeixer que els cstuclis estaven molt ben fets 
i que les conclusions eren certes i que els programes 
per clur endavant són eIs encertats_ 

Efectivament, no entram i no deim quins seran els 
resultats, no els estimam, perque, com he dit, la preo
cllpació maxima que tenim és no deixar morir aques
tes empreses, aquests subsectors que es troben en una 
grell crisi, sinó que el que ens preocupa més és con
solidar aquestes indústries en una primera etapa i en 
una segona etapa poder anar a un creixement indus
trial c\'aquests sectors i potenciar, de la mateixa ma
nera, tots aqllells que estan ja en possibilitat de eréi
xer i que creixen. 

Que em dill que no sap on són aquestes noves in
versions, que hem d'anar a captar quin tipus d'indús
tria, si precisament aixo és el que ha de fer el Pla de 
Captació de noveS' indústries, una vegada que es po si 
en marxa el programa de promoció d'aquest Pla amb 
els nous incentius, sera aquest equip tecnic qui digui 
i qui vegi quines indústries són les que poden venir i 
quins són els inversors que estan interessats. 

I al Sr. Serra, dir-li una vega da més, pero tampoc 
no hi vull entrar, que estic d'acord, que hi ha una L1ei 
d'Ordenació del Territori o, millor dit, que qllalque dia 
hi sera, que logicament, com a tal Llei haura d'anar 
coordinada amb el Pla de Reindustrialització, o, mi
llor dit, el Pla de Reindustrialització s'haura de sot
metrc a aquesta LIei. 

I ja res més, dins les proximes intervencions, ja 
entrarem més en debato 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Mo 1 tes gracies. 
Entrant, aleshores, en el debat de les diverses pro

postes, clebatrem, en primer lloc, les del Grup PSM, 
conjuntament, conformement amb l'acord que varem 
tenir amb la Junta de Portav~us. 

Sí. 
\ 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA~\ 
Sí, Sr. President. Per contradiccions. 

EL SR. PRESIDENT: 

No, no hi ha lloc. En aquest moment, no hi ha 
lloc. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Aplicació de l'artic1e 70. 

EL SR. PRESIDENT: 

Tendra voste temps de parlar ampliament. 
El Sr. Sebastia Serra Busquets, té la paraula. Dis

posa d'un temps de mitja hora. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. El Grup Parlamentari Es

querra Nacionalista-PSM dividid la intervenció en tres 
blocs, i volem especificar, d'entrada, quin s són: el pri
mer bloc fara referencia a uns objectius social s que 
entencm que no estan especificats així com hauricn 
d'estar especilicats en el Pla de Reindustrialització 
presentat; en segon lloc, els aspectes tecnics que creim 
que tampoc no estan especificats i concretats; i en 
tercer 1I0c, alguns aspectes economics no tractats, de 
tipus puntual i factibles, és a dir, que, en definitiva, 
intentarem seguir un poc el que ha estat el Pla de 
Reindustrialització a I'hora de fer aquestes propostes 
ele resolució complemen taries. 

Entram en els objectius socials no especificats amb 
claredat. Per <:t nosaltres, aquí estam en sis temes que 
per a nosaltres són c1aus i que dcfineixen, en part, la 
voluntat que pugui existir, de tipus polític a l'hora de 
concretar un Pla de Reindllstrialització. 1 quins són 
aqllests sis aspectes fonamentals? El primer, per a nos
altres, és que ja ens hem de deixar una mica d'ambi
güitats terminologiques quan parlam deIs sectors eco
nomics, i creim que una voluntat que ha ele demostrar 
un govern a hores d'ara és que un Pla de Reindustria
lització ha d'augmentar, ha de fer augmentar els 1I0cs 
de treball a la indústria d'aquestes illes, sobretot a 
partir del tema que fa una estona hem comentat de 
50.000 aturats existents. En segon lloc i segon gran ob
jectiu social, és que avui en dia són les cooperalives 
industrials una alternativa valida a nivell de tota l'Eu
ropa Comunitaria, i sabe m que hi ha hagut qllalque 
curset, que el Govern de la Comunitat ha donat algu
na petita subvenció perque es realitzas, recentment, 
pero entenem que un impuls del cooperativisme in
dustrial és un d'aquests grans objectius que també s'ha 
de plantejar. 

El tercer és logicament el de la Formació Profes
sional, i per a nosaltres hi ha dues (¡rbites diferencia
des, la primera, la coordinació ·necessaria amb el Mi
nisteri d'Educació i Ciencia, Esquerra Nacionalista ja 
va reclamar les competencies, conjuntament amb la 
majoria d'aquest Parlament, en materia educativa, no 
cs tenen, pero sí que existeix la possibilitat el'iniciati
va i de coordinació amb el Ministeri d'Educació i Cien
cia, cosa que no s'ha fet, en absolut, aquests tres anys. 
I molt puntualment, dins el tema de la Formació Pro
fessional, són aquests aspectes tan concrets de les es
coles d'Arts i Oficis que tant a Eivissa, com a Menor
ca, com a Mallorca, hi ha unes branques de disseny, 
de moda a Eivissa, de bijuteria a Menorca, i de dis
seny industrial a Mallorca, que caldria potenciar, coor
dinar i a vegades amb una petita subvenció elel Go
vern s'aconseguirien perfectament unes bones branques 
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de disseny, sigui a Mallorca, a Eivissa o a Menorca, a 
l'ambit, insistim, d'unes escales de tan vella tradició a 
la nostra terra, com són les Escoles d'Arts i Oficis. 

Entrant també en aquest mateix apartat, hem de 
parlar de doblers, i aquí, avui per avui, veim dues 
possibilitats concretes i factibles: una és la intensifica
ció de recollir els fans possibles de la Comunitat Eco
nomica Europea i, per altra banda, acudir a aquestes 
Caixes d'Estalvis, que tenen uns Decrets i que tenen 
tates unes obligacions marcades per una Llei, llei prou 
ambígua per altra banda, i decrets prou complexos que 
ha fet aquest Govern, pero que és més que evident que 
tenen un compromís economic, un compromís amb 
aquestes illes, amb aquesta terra, compromís que, per 
ara, precisament no ha actuat gaire en el sector indus
trial. Per tant, entenem que s'ha d'acudir a les Caixes 
d'Estalvis de les llles Balears, anomenades «Sa Nostra», 
i a la Caixa d'Estalvis, anomenada «La Caixa de Cata
lunya i Balears», com també a la de Pollenc;:a, de Co
lonya, perque molt són els doblers que tenen i de que 
disposcn d'aquestes illes, i que creim que s'haurien 
el'utilitzar, en part, per a aquests sectors. 

l ja per acabar amb aquest aspecte deIs grans 
objectius, per a Esquerra Nacionalista també és impor
tant parlar d'indústries a zones més deprimides, perque 
nasal tres creim que en aquestes i!les existeixen uns 
problemes ele tipus urba, prou debatuts en aquest Par
lamen t, existeixen uns problemes d'Agricultura, tam bé 
prous debatuts, pero certament, tant a Eivissa, com a 
Menorca, com a Mallorca, hi ha zones més eleprimieles, 
zones on hi hauría d'haver una preferent localització 
industrial, perque nosaltres, encara que avui parlam 
d'aspectes molt concrets, no abandonam aquesta uto
pia de l'Esquerra Nacionalista, de l'esquerra en part 
d'origen auto-gestionari que'voldria un canvi de model 
territorial en tant poguéssim fugir un poc de les ma
croceEllies i en part, de les grans concentracions de ca
pital i d'especulació. Per aixo, com que volem un canvi 
de moral territorial, és comenc;:ant a ten ir actuacions 
concretes, com afavorir la instaHació d'indústries a 
les zones més deprimides que es pot anar rectificant 
una mica el problema de la macroceUllia. 

Entrant a aspectes tecnics, només són tres els que 
nosaltres hem volgut esmentar. Un és el de la necessa
ria coordinació amb la Llei d'Ordenació Territorial, que 
ja ho hem dit, i ens ha preocupat molt, sentir fa un 
moment el Conseller d'lndústria, que deia, sí, certa
ment, aquest Pla de Reindustrialització haura d'estar 
coordinat o per davall d'aquesta Llei d'Ordenació Ter
ritorial, pero nosaltres ens demanam, si quan s'ha fet 
aquest Pla ele Reindustrialització no s'ha tengut en 
compte ni tan soIs la Llei d'Orelenació Territorial que 
es tramita en aquest Parlament, ens demanam com sera 
possible coordinar-ho, perque entenem que ja sera amb 
les coques feles j menjaeles quan intentarem fer aques
ta coorclinaciÓ. Aleshores, aquest tema ens preocupa 
molt, ens preocupava manco abans d'avui, pero és que 
avui" després de sentir el Conseller fa un parell ele mi
nuts, és qucn ja no he entes com es pot coorelinar amb 
una Llei que és aquí, en tramitació, pero no aprovada. 

També volem insistir en un aspecte tecnic impor
tant, coneixent el funcionament ele l'Administració Auto
nomica, i creim que el coneixem bastant, pensam que 
una oficina específica per coordinar tota la política de 
reinelustrialització és absolutament imprescindible, es 
tracta que hi hagi bons professionals, es tracta, i no 
sabem si haurien de ser uns funcionaris o entrar elins 

l'esfera ele l'empresa amb cooperativa industrial o pri
vada, etc., pero el que és evident és que es tracta 
que hi hagi una oficina específica amb alta professiona
litat per coordinar tot el que pareix que es vol fer. 

l, en tercer !loc, un altre objectiu important, de 
tipus genral, pero molt tecnic, i és que hem ele saber 
que hi ha uns canals de comunica ció necessaris entre 
el sector industrial i el sector turístico Obviament a 
hores d'ara, sabem que el sector turístic no esta ma'ssa 
relacionat amb el sector" industrial, amb el sector pri
mari, una mica més, pero amb el sector industrial, molt 
poc, per tant, creim que el Govern hauria de manifes
tar una voluntat clara i des d'un punt ele vista tecnic, 
establir uns canals de gestió entre el sector secunelari 
i el terciario 

l, per acabar ja, amb els aspectes economics no 
tractats en aquest Pla de Reindustrialització o poc trac
tats, que són puntuals i, a la vegaela, factibles, nosal
tres volem tocar-ne tres. El primer és una vella aspira
ció d'Esquerra Nacionalista-PSM en aquesL Parlament, 
que és el foment ele les inclústries derivades d'agricul
tura, ramaderia i pesca de Les Illes Balears. En aquest 
sen.li t, ha hem dit una crie de vegades, pero ara sí que 
el' 1m que un PI dcReintlustrialització no és de rebut 
que n hi hagui un P La moIt concret eI'articulació el'a
q,uestes indústries derivades, perque sabem que és pos
slble, sabem que és factible i sabem que tenim un deIs 
millors mercats que existeixen avui a l'Europa Occielen
tal, per tant, és e idenl que és per aquí com més es pot 
crear inelús tria j lloes de treball des d'un pun t de vis ta 
realista. l, en aquest senlit, un segon objectiu i 'molt 
concret, és el de les denominacions d'origen i <dabcls» 
de qualitat per a aquests productes derivats d'agricul
tura, ramaderia i pesca. [ voldríem insistir molt en 
aquest tema de elenominacions el'origen i <da beIs» ele 
qualitat; a les Illes, en aquest moment, és un motiu de 
gran satisfacció que el formalge ele Maó hagi aconse
guito ja una denominació d'origen, pero entenem que hi 
ha unes altres possibilitats que no són tan problemati
ques com les ele les denominacions d'origen, i que són 
aquests <dabels» de qualitat, perque, i aixo ho va elenun
ciar també Esquerra Nacionalista el seu dia, en aqucst 
Parlament, ens v~¡-em empegueir quan varem saber que 
a Alacant s'hav'ia an.al i l.zat una sobrassaela mallorquina 
i més del 70 % era greix, era greix, pels laboratoris ofi
cials d'alla, de l'Ajuntament d'Alacant. l ens va empe
gueir, perque creim que aixo no és la manera, i els ,<1 a
beIs» de qualitat poden, en certa manera, evitar que el 
proelucte que es pugui proeluir a Balears, elerivat eI'a
gricultura, ramaderia i pesca, les noves inclústries i les 
actuals, tenguin mol! més en compte tota aquesta pro
blematica de materia prima, procés dc producció, cs
peculació, etc. Per aixo, insistiríem molt que denomi
nacions el'origen es facin les que es puguin, perque és 
un tema complicat, complex, i ja sap el Consel1 ele Me
norca les dificultats per obtenir la del formatge a Maó, 
quines han estat, pero sí que creim que els ,<labels» de 
qualitat, que és una terminologia europea, de ['Europa 
Comunitaria, que a vegcdes té el nom de «label» agrí
cola, a vegades té altres noms, pero que elins l'Estat 
Espanyol, també ja, a nivell eI'estat, el Ministeri d'Agri
cultura i l'INDO, han fet el que es diu marca alimen
taria de qualitat, d'acorel amb el Decret d'agost del 85, 
i també ens trobam que la Gcneralitat ele Catalunya ha 
fet el que es cliu elenominació generica de qualitat, per 
tant, creim que seria una manera de potenciar la quali
tat a uns productes i. a la vegaela, garantir als consu-
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midors d'aquestes illes i que ens visiten i, fins i tot, 
amb aspectes d'exportació, unes possibilitats clares 
d'uns productes nostres, pero amb una qualitat garanti
da i controlada. 

1 ja per acabar aquests aspectes puntuals factibles 
i no tractats, és la potenciació de la imatge deIs pro
ductes artesants de cada illa. Certament, existeix el que 
es diu «Baleart», certament hi ha hagut una fira exi
tosa fa poc, qualque dia la discutirem una mica aques
ta fira, i el que ha costat i el funcionament d'IFEBAL, 
ja ho deim per endavant, no és el tema d'avui, pero en 
el que sí volem insistir és que a cada illa hi ha una 
possibilitat d'imatge específica deIs productes artesans 
antics i actuals, i aixo creim que el que és «Baleart» 
no acaba de cobrir-ho i fin s i tot creim que mistifica 
una mica en termes generals. Per altra banda, molt bé 
sap el Conseller que existeix una Llei d'Artesania, i 
per tant, perfectament possibilita aquest aspecte. 

1 jo. són les darreres paraules, dir que Esquerra 
Nacionalista-PSM, óbviament ha estudiat amb detall, ha 
intentat fer propostes de resolució complementaries, 
per millorar i, sobretot, per donar una serie de contin
guts, uns ideologics i els aItres tecnics i, certament, el 
nostre vot final en el Pla, dependra un poc de amb 
quina mesura aquest Parlament recull els tretze afe
gits d'Esquerra Nacionalista. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Volen fixar la seva posició? 
Per part del Govern, té la paraula el Conseller d'In

dústria. 
Queda oberta qüestió incidental. 

EL SR. OLIVER MUT: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Sr. Ser

ra, en aquesta primera proposta de resolució que exis
teixi una connexió entre el decret que desenvolupa la 
Llei d'Ordenació Territorial i el Pla de Reindustrialit
zació de les Balears, elir que aquesta proposició és 
obvia, i no ho és perque ho digui vos te, sinó que ho és 
perque, com ja li he dit al principi, la Llei és de rang 
superior a aquest Pla. La Llei i el seu decret seran els 
que ordenaran aquesta ubicació d'indústries dins el nos
tre territorio En el Pla, nosaltres no fixam quina és o 
quina ha de ser aquesta ubicació de les indústries, no 
entram, per tant, crec, en absolut, amb contradicció 
amb aquesta Llei. Jo li he de de manar que retiri voste 
aquesta proposició no de llei, perdó, aquesta proposta 
de resolució, pel caracter elemental que té, en cas con
trari, si no la retira, la votarem en contra. 

La segona proposta ele resolució, que ens diu que 
afavoreixi al maxim la instaHació d'indústries a les zo
nes més deprimides de Mallorca i Eivissa, li he de de
manar també que retiri aquesta proposta, perque aixo 
jo. ha venim fent, i vostc ho sap, i concretament a la 
comarca de Campos, a Inca', i també en el Raiguer. A 
més, voste sap i coneix el pla, i sap que el Pla con
templa el rcfon;:ament del slubsector calc;:at que, com 
voste molt bé sap, es troba 11\Olt localitzat a Inca i al 
Raiguer, el mateix succeeix amb el moble i Manacor. 
Per tant, el que vostc pretén ,;'s dir al Govem que fací 
el que jo. fa, sabent, a més, que no li ho podrem votar 
en contra, precisament per á-qúesta mateixa raó, per 
poeler dir elesprés que, gracies,\ a una proposta elel 
PSM, ." Jo no sé si aixo és seri6s o no, voste té per
fectament dret, el que sí sé és que no és gens construc-

tiu, i la Cambra, crec, i voste també que són prou cons
cients el'allo, per tant, també votarem que no. 

La tercera que fa referencia que l'Aelministració 
Autonomica coordini la necessaria Formació Professio
nal elerivaela elel programa amb el Ministeri el'Educació 
i Ciencia, aquí li he ele elir que aquesta proposta és 
quasi quasi tant com elir-nos que no facem Formació 
Professional. M'explicaré, perque voste diu que cooreli
nem la Formació amb el Ministeri, i jo li eleman, i si 
el Ministeri no vol aquesta coorelinació, que feim? Una 
ele elucs, o eleixam de fer Formació Professional o in
complirem una proposició no de nei, pereló, una pro
posta de resolució el'aquest Parlamento Em cregui, Sr. 
Serra, que nosaItres no hem ele subvencionar el Minis
teri, el Ministeri que exerciti les 5eves competencies, que 
nosaltres, per una aItra part, exercirem les nostres. Nos
aItres no interferim amb les competencies elel Ministeri, 
el que volem és que tots els treballadors tenguin la pos
sibilitat i la voluntat, que em consta, a més, que la tenen, 
de millorar la seva Formació Professional. Una altra 
cosa hagués estat parlar ele cooperació, que no és el 
mateix que coordinar, aquí sí que hi estaríem d'acorel 
i, a més, es coopera, pero ha ele ser una cooperació con
junta, perque són tots elos qui han ele voler cooperar i 
no només nosaltres. Per tant, nosaltres votarem que no 
a la coordinació, haguéssim votat que sí a una coBa
bOl-ació. 

Que fomentem el cooperativisme í11l1uslrial. El que 
pretén aquest Pla és fomentar la indústria, fomentar 
l'actívitat inelustrial inelependentment de qui sigui el 
titular de l'empresa, sigui una persona física o una per
sona juríelica. Estam disposats a ajuelar més a les coo
peratives tal com ho venim fent i, a més, a vos te li 
consta, pero el que no ha ele fer aquest Pla, ele cap ele 
les maneres, és fomentar un tipus concret ele socíetat 
sigui cooperativa, societat anonima, limitaela, etc. Aju
dar el cooperativisme industrial, sí, estam disposats a 
fer-ho, millor dit, a continuar-ha fent, a fomentar-lo 
vía Pla, no. Per tant, votarem també que no. 

Fomentar les inelústries elerivades d'agricultura. 
Aquest punt forma part elel programa ele la Conselleria 
el'Agricultura, i voste sap que es fa. Per una aItra part, 
a l'Exposició ele Motius elel Pla, es eliu molt clar que 
aquest és extensiu als aItres sectors, i aquest tipus el'in
elústries tendra un tractament eliferenciat elins el Pla. 
Li he de elemanar, per tant, també, que retiri aquesta 
proposta ele resolució, perque, al meu criteri, no intro
elueix res nou. Pero votarem que sí, si no la retira, i 
votarem que sí per les raons que ja Ji he elonat, perque, 
pero Ji vull recordar que vost~, amb aquesta proposició, 
el que fa és, una vega da més, al meu mode el'entendre, 
gala d'oporlunisme polític. Crec que valenta oposició 
poden fer vos tes quan ens eliuen, quan ens recomanen 
que facem el que ja venim fent. Jo entenc que no fan 
una altra cosa, sinó que ratificar els nos tres propis pro
grames, la nostra política. 

Quant que es gestionin els canals necessaris per 
promoure, per posar en contacte el sector secunelari 
amb el sector turístic, una vegaela més, senyors elel 
PSM, els he ele elir que vos tes volen pujar al carro. 
Qui primer va parlar públicament el'aquest tema, va 
ser el Govern, i així consta, a més, en aquest Pla, i ara 
vos tes se'l volen ter seu, Sembla ser que tots estam 
el'acorc\ que part deIs excecIents turístics pass in a la in
elústria, pero jo li he de elemanar que em digui quins 
són, per a vostes, aquests canals, si són uns canals con
crets o, per una altra part, són uns canals ele caracter 
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general. Si són de caracter general, una vegada més, 
li haurem de votar que sÍ, pero votarem que sí perque 
és contemplat dins el Pla, i perque votar que no seria 
anar en contra del nostre propi Pla. Voste, Sr. Serra, 
proposa, una vegada més, el que proposa el Pla. 

Quant que es crel una oficina específica per coordi
nar tota la política de reindustrialització, jo, aquÍ, 
francament, no podem votar que sÍ, perque seria desco
neixer, per la meya part, que aquesta oficina ja existeix, 
és l'Oficina de Promoció Industrial. No podem votar 
nosaltres que es cró una oficina per coordinar quan, 
precisament, en temps del Consell General Interinsular, 
es va constituir l'OPIB. 

Que quedi fixat com a objectiu l'augment deIs llocs 
de feina en el sector industrial. Sr. Serra, els oojectius 
del Pla són refon;ar la indústria existent i captar noves 
indústries, aixo clu implicat consolidar els llocs de feina 
existents i creació de nous !locs de feina. No podem, 
per tant, sinó votar-li que sí, pero he de dir que estam, 
una vegada més, davant una proposta de resolució que 
no introdueix res nou. Més bé vé a ratificar, una vega
da més, el Pla de Reindustrialització del Govem. 

La creació de denominacions d'origens i «labels». 
Una vegada més, senyors del PSM, ens proposen el que 
ja feim, voste sap, i li consta, que la Conselleria d'Agri
cultura promou les denominacions d'origen i garanties 
d'origen o qualitat. Com sap, les garanties d'origen del 
formatge o del vi, per exemple. Jo Ji he de demanar, per 
tant, una vegada més, que retiri voste aqueixa propos
ta, li deman, pero com que en tem que no ho fara, ja 
que no renunciara voste a poder fer demagogia i a po
der-se apuntar la paternitat d'aquest tema, li avanc; que 
si no la retira votarem a favor, a favor de continuar 
promovent la creació de denominacions d'origens i se
gells o etiquetes o distintius de qualitat, pero recalcar 
que aquesta proposta no introdueix res nou, a no ser 
que vos tes pretenguin que, a partir d'ara, els segells, 
etiquetes o distintius de qualitat els hagin de dir ,<1a
beIs». Senyors del PSM, vos tes, que sempre han aixe
cat aqueixa bandera de l'idioma com a patrimoni exc!u
siu seu, crec que en aquesta ocasió, l'idioma se li ha 
quedat curto VOLarem qu í, enLenem que es lracla de 
distintius o etiquetes de qllalitaL, pero el que e diuen 
cdabeJs», em perdoni, pero no en volem ni entir parlar. 

Que e potcncii" la creació d'una branca de disseny 
industdal <lin · l'Escola d'Art i Oficis . Sr. Sen-a, a 
aquesta proposició no votarem que sí, no perquc esti
gucm en contra del disseny industrial, ja que en venim 
parlant fa molt de temps i actuant també dins aquest 
campo Alla on no estam d'acord és que sigui a I'Es
cola d'Arts i Oficis, una altra cosa seria que el dis
seny industrial es promocioni o es faci, com li he dit 
abans a una altra proposició, amb coHaboració amb l'Es
cola. Si ells volen col·laborar, nosaltres, per la nosÚa 
part, eneantats, pero que no es faci dins l'Escola. Per 
tant, li votarem també que no. 

Que s'investiguin les possibilitats del fons de la 
Comunitat Economica Europea en relació amb el Pro
grama de Reinclustrialització. Li vull recordar que el 
Programa de Captació de les noves empreses, en el 
subprograma número 4, alla on diu «búsqueda de apo
yos externos», no contemplats en el Pla, a l'apartat deIs 
organismes internacionals figura la Comunitat Econo
mica Europea com a suports addicionals en el Pla. No 
hem d'investigar res, per tant, Sr. Serra, sabem i sa
brem a tot moment quines són aquestes ajudes que, a 
més, com li vaig clir, s'esmentaran a la publícació des-

tinada a promocionar la capta ció de noves indústries, 
juntament amb tots els incentius. No podem, per tant, 
investigar el que ja coneixem. Cree que la redacció d'a
questa proposició és un tant desafortunada. Per tant, Ji 
haurem de votar que no. 

Quan fa referencia a la Llei d'Artesania, que diu 
que l'Administració, dins el marc de la L1ei, potencil 
la imatge deIs productes artesans, he de comen:;:ar 
dient-li que una cosa és artesania i l'altra COsa és in
dústria. Com vos te sap, amb la· Lleí el'Artesania, que 
es va aprovar, endemés, per unanimitat en aquest Par
lament, el que es vol fer és donar un tractament dife
renciat a l'artesania, treient les empreses artesanes de 
l'únic registre industrial que hi havia, creant un nou 
registre, únic, per a l'artesania, amb la finalitat d'orde
nar el sector, amb vistes a potenciar-lo i fomentar-lo. 
Per tant, si aquest Parlament ha decidit que l'artesania 
tengui un tractament específic i, a més, el que voste 
proposa és contemplat a la L1ei, no entenc per que 
aquest Pla, que és industrial, ha de contemplar I'arte
sanía. Més encara, quan en Comissió, quan discutíem 
la L1ei d'Artesania, varem tenír un debat sobre el que 
era propiament artesanía i quan deixava de ser arte
sanía per passar a indústria. Votarem, per tant, que no, 
perque una cosa és el Pla ele Reindustrialització i una 
altra cosa és la Llei d'Artesanía, i és que voste, arnés, 
diu el que precisament cliu la Llei, en el marc de la 
LIei. 

Quant que l'Administració soBiciti a les Caixes 
d'Estalvis uns fons especials dedicats al Pla de Rein
dustrialització, li he de dir que debatim, precisament, 
aquest Pla de Reindustrialització i la seva quantificaeió, 
pero no discutim la seva financ;ació. Aquesta és una 
feina del Govern, que haurem de cercar la financ;ació 
via pressupost ordinari, si es financia el Pla de Rein
dustrialització, vía Coeficient de Regulació Especial de 
les Caixes, via convenis o amb carrec als aItres ingres
sos que tengui el Govern, aixo, com li dic, és feina del 
Govern, no obstant aixo, no tenim cap inconvenient a 
soHicitar a les Caixes d'Estalvis que destinin un fons al 
Pla de Reindustrialització, i votarem que sÍ, sempre i 
quan tregui o retiri d'aquesta proposta de resolució «i 
d'una manera molt especial el foment de les coopera
tives industrials». 

Moltes grades. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Serra, té voste la paraula. 
Moltes gracies, Sr. Conse!ler. 
Sr. Serra, té vos te la paraula. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. Procurarem anar rapids i 

també contundents, perque el to í els conceptes polí
tics utilitzats, així ho requereixen, ens hem de posar a 
l'altura del Govern. 

El primer punt, Sr. Conseller, em permeti voste, 
pero, ni idea de la L1ei d'Ordenació Territorial, convé 
que ]'assessorin els seus companys de Govem i llegeixí 
l'artic!e 2l. 

Segon punt. Zones deprimides d'aquestes i!les, sí 
senyor, i Menorca, Eivissa i el Pla de Mallorca, no hi 
entren? Que només hi entra Campos, seu deIs incon
trolats? 

Tercer punt. Formació Professional, que volen fer 
el clarrer que han fet, un Cllrs ]Jer obtenir el carnet 
d'instaHac\or electric organitzat per la Patronal amb 
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coHaboració amb vos tes, que s'han d'examinar davant 
vos tes i fan pagar 20.000 ptes., de matrícula i que va a 
la Patronal? És aixo el concepte de coHaboració i de 
Formació Professional que ten en ? 

Quart punto I aixo surt als diaris aquests dies. Coo
peratives industrials. Certament, certament que vostes 
no les impulsaran, faltava més. 

Punt que fa siso Que vol dir sector secundari amb 
subsector turístic de les Balears? Vol dir senzillament 
un canal entre producció i consum, aixo és tot, aixo 
és tot, i hi ha empreses que ja ho fan, i sempre per 
davant, pero vostes ni en parlen a l'hora de la vcritat. 

Punt que fa seto L'OPIB, varem aplaudir l'OPIB la 
gent que ens interessa l'activitat industrial, política i 
social d'aquestes Illes quan el Consell General Interin
sular el va constituir, pero, i després del Consell Ge
neral Interinsular, que ha succeit? Que és de rebut i 
presentable el llibre blanc que s'ha fet aquests tres 
anys? És una pregunta que ens feim. No és una fantas
magoria I'OPIB aquests darrers tres anys? 

Punt que fa nou. «Labels» de qualitat, aquí sí que, 
perdoni, anava a dir una frase molt forta que pentura 
el President me la faria rectificar, pero anava a dir . .. 

EL SR. PRESIDENT: 
Que no consti, que no consti. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
... , pero ciar, el «label», el <dabel» és una paraula 

que a l'Estat Espanyol encara no s'ha aclarit, i voste 
ha sap aixo, m'imagin, i, per tant, no em surti amb 
qüestions lingüístiques, jo li he dit, el Decret d'agost 
del 85, marca alimentaria de qualitat del Ministeri d'A
gricultura i li he parlat ele les denominacions generi
ques de qualitat ele la Generalitat, que en altres casos 
hi ha la butifarra, els musc1os, la ratafia, les peres, 
etc, etc., per tant, no em digui que no es pot tre
baIlar en aquest sentit i no em eligui que han fet 
coses, perque si no, la sobrassada que? Hem ele con
tinuar venent sobrassada amb el 70 %, que és que hi 
ha moIts de fabricants que els interessa, amb el 70 % 
de greix. Els vins de Mallorca, s'ha donat una sortida 
global i concreta a cada zona vinícola? Hi ha tata una 
serie de coses fetes, concretes i puntuals? Pens que no. 

El punt deu. Escola d'Arts i Oficis. Ja hi tornam 
a ser, mentre no sigui dins l'Escola, sí, si ha feim de
fora de l'Escola, no. Pero és que ja dins l'Escola d'Arts 
i Oficis de Menorca hi ha una especialitat que és el 
disseny de bijuteria, a Eivissa, el disseny de moda, i a 
Mallorca, disseny industrial, i qui és qui ho ha de po
tenciar aixo? En part les Escoles i en part l'Adminis
tració Autonomica, no dupliquem iniciatives, no facem 
coses defora, de dins, etc., anem al que existeix i poten
ciem el que existeix. Per allra banda, em jugaria el 
que fos que ningú d'aquest Govern no ha anat a les 
Escales d'Arts i Oficis a vcure que és el que hi ha, 
com es fa, si ofercix garantie'i, etc., etc., i, si no, m'ho 
digui. , 

El tema onze. Possibilitatl del fons de la Comunitat 
Economica Europea en relaciú amb el Programa d'In
dustrÍalització. Certament, a mi m'hagués agracIat, sen
zillament, elir que els fons cOnlunitaris vagin a tal sec
tor i a tal altre, pero és qu~ qualque vegada he fet 
!'experiencia de telefonar al Gbv.érn i demanar a qual
que tecnic quins fons hi ha i pei\ que són i com s'han 
ele tramitar, i m'ha fet la impr~ssió que molt poca 
cosa se sapo Aleshores, i, a més, m'ha fet la impressió 

que aquí no passa de ser una simple estafeta del que 
ve, via Adrninistració Central. I aixo no és vocació auto
nomica ni ho ha estat mai. 

I entrant ja aIs darrers temes, bé, el de les Caixes 
el'Estalvis, gran satisfacció que els pareixi bé, pero nos
altres, certament no podem llevar, avui per avui, i amb 
una crisi economica i amb un atur a aquestes illes, bé 
aixo de crisi económica és relatiu, amb un atur, no po
dem llevar de cap manera que hi hagi d'haver un cert 
foment de cooperatives industrials. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Sr. Conseller, vol tancar la qüestió? 

EL SR. OLIVER MUT: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats . Sr. 

SelTa, ja li he dit que quant a la Llei d'Ordenació del 
Territori, nosaltres no entram en contradicció amb 
aquesta Llei quant al que fa referencia al Pla de Rein
dustrialització. 

Em parla de les zones deprimides, crec, de Men or
ca i Eivissa. Evidentment, nosaltres, els Decrcts que 
tenim, les ajudes que venim fent i a que donam més su
port són dins el territori de Mallorca. Al ele Menorca 
i al d'Eivissa, de moment, no feim res, perque consi
dcram o almanco considera aquest Conseller que és 
molt m~s equilibrada Menorca i Eivissa, és a dir, que 
aquest desequilibri tan fort, aquestes bosses de pobre
sa que hi ha dins Mallorca, com pugui ser la zona de 
Campos, dic bosses de pobresa, perque pareix que és 
aquesta la terminologia, no existeix. Pero també, si fos 
així, també estaríem disposats a dur-ho endavant. 

M'ha dit una cosa que no m'ha agradat gens, m'ha 
dit que amb un curs amb coHaboració, per mi d'instaHa
dors electrics, nosaltres feim pagar 20.000 ptes. No és 
cert, em perdoni, Sr. Serra, nasal tres no feim pagar res, 
qui cobra és precisament qui dóna aquestes classes a 
aquests titulars que es volen treure el butlletí d'instal
lador. És més, li he de dir, per primera vegada, per 
primera vegada, la Conselleria subvenciona aquests 
alumnes que van a escola per treure's el títol, no s'havia 
fet mai, varem comen¡;:ar l'any passat, amb una dotació 
molt pe tita, 1 milió de pessetes tenÍem dins el pressu
post, dins el pressupost del 87 estara més ben dotada, 
precisament, perque no hagin de pagar aquestes 20.000 
ptes., pero tengui voste en compte que també és gent 
ele titulació o, almanco, ele Formació Professional, han 
de ser titula ts )Jer poder acceelir al carnet d'instaHaelor, 
és gent que pot pagar UllS doblers, nosaltres duim la 
política de subvencionar senipre més aquelles clnsses 
que tenen un poder adquisitiu més baix. 

Li he dit que sÍ, que hi donaríem suport, quan 
voste parlava d'aquests canals del sector secundari cap 
al sector terciari de poder dur tots aquests excec1 ents 
elel sector servicis cap a la inelústria, per tant, no veig 
el perque s'hagi de posar d'aquesta manera, quan li he 
dit que sí, únicament Ji he demanat a veure si em po
dia explicar si e ren uns canals, per a vos te, concrets o 
si [eia referencia a uns canals generals. Perque des
prés no em tregui la resolució aprovada pel Parlament 
i cligui, és que voste no ha fet el que jo Ji deia, perquc 
els canals són aquests, aqucsts, aquests i aquests. Si és 
ele caracter general, li he dit que sí, que la hi apro
varíel11. 
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L'OPIB, tristament l'OPIB, sempre ens hem quei
xat d'aquesta dotació pressupostaria tan pobra que 
tenia, el llibre blanc, no me'n parli, el llibre blanc no 
l'hem fet nosaltres, no l'ha fet aquest Conseller durant 
la seva etapa, el que sí l'OPIB, amb el llibre blanc i 
amb totes les altres publicacions i estudis fets, ha con
tribult enormement a poder presentar avui aquest Pla 
de Reindustrialització, perque basicament tota la in
formació, tota, és feta seva, anam a parlar amb els 
empresaris, i després l'hem plasmada nosaltres i hem 
tret aquest Programa de Reindustrialització. Precisa
ment, l'OPIB funciona amb tecnics que estan pagats 
amb els convenis amb el CEDETI i tecnics pagats amb 
un conveni amb l'IMPI, no n'hi ha ni un, ni un que 
vengui directament de la Conselleria, no hem, nosal
tres, fet cap amplia ció de plantilla, únicament ens limi
tarem a subscriure els convenis, i amb aquests conve
nis ens ha vengul aquesta gent, el que passa és que 
via conveni, hem de fer el que ens cliu el con
veni, i a l'IMPI hem de fer Formació Professional, per
que volen que facem Formació Professional i no ens 
deixen fer res més. I amb el CEDETI anam a veure els 
projectes importants que puguin tenir aquestes indús
tries amb nova tecnologia, ens limitam a fer el projec
te, i després és des de Madrid que ens diuen si té o no 
té subvenció, aixo és el que volem evitar precisament, 
que sigui amb el Pla del Govern, i poder actuar nosal
tres directament. Crec que l'OPIB pot fer la seva 
[unció i moltes més feines, perque la gent és prou ca
pacitada. 

Sr. Serra, ja li he dit que per als «labels» entenc o 
crec que hi ha al tres paraules aquí, malgrat que la 
llengua espanyola, el castella, encara no sapiguen sí o 
no, pero crec que aquí tenim altres noms per poder dir 
a aquestes etiquetes, dir-los garanties, etiquetes de qua
litat, distintius. Quant a la sobrassada no hi vull entrar, 
per una COsa personal meva, que crec que no som el 
més apropiat per parlar-neo 

I de l'Escola d'Arts i Oficis, li he de dir una vegada 
més que nosaltres crec que no hem de subvencionar el 
Ministeri, nosaltres estam disposats afer qualsevol 
actuació conjuntament i coordinadament amb les Esco
les d'Arts i Oficis, pero alla clins, no. 

I el de la Comunitat Economica Europea, li he dit 
que sabem quines són aquestes ajudes, es van conei
xent de mica en mica, ja ho sabem, no sé a quins tec
nics deu haver telefonat, es posi en contacte amb qual
sevoI de la nostra Conselleria, com pot ser, per exem
pie, el Director General de Comen;:, i l'informara 
puntualment de totes. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Conseller. 
Vol en intervenir cls altres Grups? 
Grup Mixt, Grup Regionalista de les Illes, Grup 

Socialista. 
Per fixar la seva posició té la paraula el Grup 

Mixt, disposa d'un temps de deu minuts. 

EL SR. PONS PONS (DAMIA): 
Sr. President, Sres . i Srs. Diputats. No crec que 

entras dins els proposits d'Esquerra Nacionalista, quan 
ha formulat aquestes propostes de resolució, tan mo
derades i ben intencionades, donar peu a aquest mes
tral parlamentari que hem vist fa uns moments. 

Jo vull dir que mereixen la meya aprovació, per-

que apunten cap a bon fi, i es mouen dins un mare 
ben definit per la Constitució i per l'Estatut. No els he 
de dir, ja ho he dit fa un moment, la necessitat que en 
aquest Pla de Reindustrialització tengui en compte al
tres aspectes que no són pura i simple reindustrialitza
ció i, per tant, es connecti amb aItres aspectes eco no
mies i es connecti amb aspectes d'ordenació territorial, 
que la Llei definidl, d'acord, pero que quedi clara la 
voluntat d'establir aquestes connexions. 

Quant a afavorir la instaHació d'indústries a zones 
més deprimides, no és qüestió només d'un acte volun
tari, sinó que, d'ac::ord amb l'artic1e 54.3, recordem que 
la Comunitat Autonoma té l'obligació de vetllar pel 
seu propi equilibri territorial, és a dir, ens movem dins 
simples mandats estatutaris, i aixo, el que és incre'lble 
és que susciti tan tes resistencies d'un Govern que ja 
pareix que no esta disposat ni a governar amb l'Estatut 
a la ma . 

Quant a la Formació Professional, la Formació Pro
fessional també és un mandat, és un mandat constitu
cional, de l'arlic1c 42, «els poders públics fomentaran 
una política que garanteixi la formació i la rcadaptació 
professional», no sabem si s'ha de fer dins l'Escola o 
s'ha de [er fora, aquestes minúcies, vos tes mateixos 
ja ho tiraran enclavant, pe ro, per favor, respectin, al
menys, l'esperit de la Constitució i de l'Estatut. 

I quant al cooperativisme, exactament el mateix. 
L'artic1e 130 de la Constitució ja ho estableix, i, a més 
arnés, i jo vaig ser dins la redacció de I'Estatut, i un 
deis elements que va moure més polemica i rpés · re
sistencia va ser aconseguir que concretament l'article 
67, apartat 4 de l'Estatut digués, encara que d'una ma
nera, si es vol optativa, que la Comunitat Autonoma 
podra, certament «poddl», pero si podra, en definitiva, 
que ho faci, «podra fomentar, mitjan¡;ant una legisla
ció adequada les societats cooperatives». És evident 
que aquest Govern no s'ha dedicat a fomentar precisa
ment el cooperativisme, i és bo que aquesta proposta 
de resolució li ho recordi puntualment. 

Augment deIs llocs de treball, ja s'han donat unes 
xifres, creim que prou expressives, pero és que també 
tornam al mandat constitucional. Els poders públics, 
artic1e 41, «de manera especial, realitzaran una política 
orientaela cap a la plena ocupació». En definitiva, jo 
crec, que quan es diu que no es donara suport o es 
recomana que es retirin coses, s'hauria eI'argumentar 
d'una altra manera, en definitiva, un poder públic no 
hauria de ser cridat a l'ordre per propostes de resolució 
que, simplement, demanin no el compliment eI'una Llei 
del Parlament ele les Illes Balears, que avui és una i 
dema pot ser una altra, sinó que, en definitiva, se Ji 
hagi de reclamar que respecti el dos elemcnts basics 
de I'ordenament: el constitucional i l'autonOmic. 

Creim, en definitiva, que totes aquestes propostes 
s'encaminen a una finalitat positiva, es rriouen dins un 
marc constitucional i estatutari fins al punt de ser 
autentiques obvietats, pero que ten en un sentit, perque 
no es respecta l'esperit d'aquestes lleis basiques de 
l'ordcnament de l'Estat i ele les Illes Balears. 

En definitiva, nosaltres entenem que és necessari 
impulsar tots aquests elements que es proposen a tra
vés el'aquestes propostes de resolució, i quan es tI-acta 
de fomentar, concretament, les denominacions d'origen 
o <dabels» de qualitat, dient-li etiquetes o dient-li el que 
vulguem, tots ens entenem perfectament, del que es 
tracta és que aquesta reinclustrialització apunti cap a 
uns elements cle caire qualitatiu, clins l'Europa elel 
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Mercat Comú no s'hi pot anar amb sobrassades amb el 
70 % de greix, o hi ha productes de qualitat o no hi 
ha competitivitat, i no només no hi ha competitivitat, 
sinó que hi ha infracció de la mateixa ordenació ali
mentaria i sanitaria de la Comunitat Económica Euro
pea. Nosaltres volem ser europeus, i creim que aquesta 
proposta de resolució és una cridada d'atenció que es 
tracta ele jugar la carta de la qualitat 

Un element que sempre ha preocupat a Esquerra 
Nacionalista és l'element del camp i de la seva promo
ció i del seu foment quant a opció económica viable, 
és evident que aquí surt un element deIs que jo li he 
apuntat, no poelem fer indústries dins el buit, un elels 
elements ele dinamització d'un altre sector, via inelús
tria, són les inelústries derivades i lligades a l'agricul
tura, ramaderia i pesca, i per que no? Recordcm també 
que precisament la Constitució estableix un mandat de 
cara a aquest sector, a J'article 131 eliu que els poders 
públics, i el Govern el'aquesta Comunitat Autonoma 
em pareix que ho és, diu que han d'atendrc a la mo
dernització ele t01s els sectors economics i assenyala
dament, asscnyalac\amcnt -remarca- ele l'agricultura, 
ramadel-ia i pesca. I un element de modcrnització és el 
que apunta aquesta proposta de resolució del Grup Es
querra Nacionalista-PSM. 

Per tant, anuncii el meu pIe suport a tots aquests 
elements que, ja elic, són positius i, encara que pogues
sin ser sobrers, no ho són des del moment que aquesl 
Executiu sembla que ha oblidat les dues lleis basiques 
que ens obliguen: l'Estatut i la Constitució. 

EL SR. PRESIDENT: 
Pel Grup Regionalista de les Illes, té la paraula el 

Sr. CristOfol Triay i Rumbert. 

EL SR. TRIA Y RUMBERT: 
Gracics, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. El 

Grup Pariamentari Regionalista entén que algunes de 
les propostes de resolució, presentades per Esquerra 
Nacionalista-PSM, milloren, en definitiva, el Programa 
que duim avui aquí en aquest debat i, per tant, a algu
nes d'aquestes hi donara suport. A les que no hi donam 
suport, és pcrque creim que o no enlren de pIe dins 
aquest Programa de Reindustrialització, cosa que tam
bé ens estranya, que dins Ponencia i Comissió no ha
guesin estat plantejades i que se'ns duguin avui aquí, 
en aquest PIe. Telegraficament, i per no fer-me cansat, 
aniré una per una, dient el nostre vot a aquestes reso
Iucions. 

Al punt número 1, el Grup Parlamentari no li do
nara suport, entén que la Llei d'Ordenació Territorial 
és una !lei de rang superior, desenvolupara el que per
toqui i, per t<).nt, no entenem el perque aquest Pla de 
Reindustrialització s'hagi el'adaptar a aquest tema, en 
tot cas, la Llei, com die, de rang superior, decidira que 
és el que pertoca. 

Al punt número 2, que l'Administració Autonómica 
favoreixi al maxim la instaH¡¡ció d'indústries a zones 
més deprimides de les Illes, sli que li donarem suporto 
La veritat és que no se'ns ha explicat detingudament 
aquesta paraula de deprimic\es a les tres illes, peró 
tampoc no en farem qüestió de gabinet i, per tant, li 
donarem suport. 

Al punt número 3, tampoé' \~o li donarem suport, 
entenem que aquest Pla té els se\IS objectius perfilats 
dios el tema de la formació proh~ssional. i que el Mi
nísteri d'Eclucació, per la seva banda, tendra els seus 

plantejaments, pero que no tenim perque, per tant, 
coordinar alguna cosa que, en definitiva, entenem que 
el Ministeri, per la seva banda, dura el seu programa 
i que el Govern ha de dur el seu. 

Quant al punt número 4, que es demana que es 
fomenti el cooperativisme industrial, nosaltres hi esta
ríem d'acord, sempre i quan en lloc de la paraula fo
mentar estigués, en cerla manera, incardinat a una vi
sió global de tota la indústria en si, peró que basica
ment s'hagi de fomentar un tema concret, no entenem 
perque s'hagi de fer unilateralment i, per tant, tam
poc no li donarem suport. 

Al punt número 5, que l'Administració Autonómi
ca fomenti les indústries derivades de l'agricultura, ra
maderia i pesca, també hi donarem suport. Entenem 
que és una de les coses importants que dins el PIa es 
contempla i, per tant, que, en definitiva, no aporla res 
nou, pero sí que no hi és de més, que hi hagi una reso
lució concreta que ho digui. 

Al punt número 6 també li donarem suport, ente
nem que, evidcnment que tots els excedents del sector 
turístic, en certa manera, puguio anar, en la mesura 
posiblc, al sector sccundad, és un deIs objcclius bilsics 
del Pla i, pe. tanL, també Ji donare01 suporto 

Quant al punt número 7, crear una oficina e l ecí
(ica, ja ha ha dit el Conseller, enlen m que l'Oficina 
ele Promoció Industrial, si bé é vel'itat que dins aquests 
darrers anys no ha complert la funció que en definitiva 
havia d · fer, pet' consideram que amb la pr entaci' 
d'aqucsl Pla és, · n certa manera, }'oficina que pot per
mentr dur cndavant tala aquesta gestió j, per tant, tro
b~lm totalmcllt inneccssaria la creació el/una allr~ ofi
cina per dur enclavant aquest tema. 

Al punt número 8, també li donarem suport, en de
finitiva, augmentar els llocs de feina és un deIs objec
tius basics d'aquest planejament i, per tant, si bé no 
aporta res nou, és una resolució que, en definitiva, li 
podem donar suport, perque, en definitiva, diu el que 
el planejament aportava. 

Al punt número 6, al punt número 9, perdó, també 
li donarem suport, entenem que, si bé el Conseller li 
ha demanat que el retiras, nosaltres sí que entenem 
que és una resolució important, la de la promoció de 
les denominacions d'origen i, per tant, li donarem tam
bé suporto 

Quant als punts números lO, 11 i 12, nosaltres ente
nem que no entren de pIe dins aquest programa ele 
Reinclustrialització, i a cap deIs tres, no els donarem 
suport. 

l , finalmcnt, al punt IlLlmCro 13, nosalLres í que Ji 
podd ·m donar suport. Igualment, COIn he dit aban s, le 
(el' esp cia] incidencia en els temes de les cooperalives, 
con ideram que hi és de mI:! , pe.ro tampo no en farero 
qüesLió de gabinel, i estam disposals, també al punt 
número 13 donar-ti su port. 

Gracies. 

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

fonso. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Sí, r. President. Sres. i Sr . Dipulal . En primer 

Iloc, hero de fer. hem de lamentaL- aqlle ta especie de 
mcstralada, com ha dit el represenlant del Grup Mixt, 
que 'ha produ'it en un tema que no pareixia qu s'ha
gués de produil', po sibJemem , Sr. COl1scller, en la pri-
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mera contesta que ha fet, voste ha equivocat el to i la 
mestralada ha vengut. De totes maneres, anecdotes a 
part, creim que hem d'entrar a les 13 resolucions que 
presenta el Grup d'Esquerra Nacionalista, perque tenen, 
si no s'agafen com ha paregut que es volien agafar, al 
peu de la Hetra, paraula per paraula per paraula, és que 
aquestes propostes de resolució no són lleis, igual que 
el Pla de Reindustrialització no és una llei, si no s'a
gafen paraula per paraula, tenen una intenció, en la 
nostra opinió, claríssima de millorar la proposta que 
aquí ha dut el Govern. 

La primera d'aquestes, que s'estableixi una eonne
xió entre la Llei d'Ordenació Territorial i, i d'aixo 
pare ix que se n'han oblidat, el Decret subsegüent que 
la desenvolupi. És evidentíssim que tot pla industrial, 
agrícola, de serveis, ha de passar, necessariament, per 
una coordinació territorial, i aixo vol dir únicament i 
exclusivament que el Govern no se n'oblidi que aquest 
Pla ha d'estar incardinat dins els futurs desenvolupa
mcnts que tengui la Llei d'Ordenació Territorial. Quin 
inconvenient hi ha de poder aprovar aixü? És que no 
ha hem entes. El Conseller, óbviament no ha donat 
una clara explicaeió. La Llei, óbviament, estara per da
munt del Pla de Reindustrialització, i els decrets tam
bé, el que es demana és que cs coordinin, que es coor
clinin, pareix que la paraula coordinació espanta mol
tíssim. 

Que I'Administració Autonomica afavoreixi al 
maxim la instaHació d'indústries a zones més deprimi
des, no precisament la de Campos, que no és una zona 
deprimida, a veure si ens enteném, Campos no é>i cap 
zona deprimida, les zones més deprimides de les Illes, 
quant sigui creaeió de noves indústries, jo li garentesc 
el Conseller, és a dir, els projectes nous, veurem d'enca
minar-los a base de plans de promoció més específies, a 
base de creació d'infraestructura industrial pública, etc., 
veurem de fer-ho, per tant, no importa. Pero DO ens ha 
dit aixo. Ens ha dit que no dona ven suport a aquesta 
proposta, no ho entenem, és que no l}o entenem. 

Respecte a la formació professional, altra vega da 
anam amb connexió o amb coordinació, que vol dir 
coordinació, dependencia? En absolut, vol dir que es 
donin les pass es necessaries perque les dues Adminis
tracions no facin esfon;:os cadascuna pel seu compte. 
És evident que hi ha una part de I'educació que és 
competencia del Ministeri d'Educació, en aquests mo
ments, és evident que la fonnació professional es pot 
fer perfectament en coHaboració amb la Comunitat 
Autonoma, amb empreses, Administració o altres tipus 
de formació professional, i vostes en paguen moltes, i 
el Ministeri en paga moltes, per que no es pot intentar 
coordinar? Per que no es poden seure els representants 
de la Conselleria d'Indústria i els representants del 
Govern i intentar fer plans conjunts, si pot ser, i si no 
pot ser, ningú no li exigira que no ho hagi fet, ara, si 
pot ser, intentar fer-ho. 

El tema del cooperativisme industrial, nosaltres pen
sam que ja és ele mania. Aquest tema la veritat és que 
vos tes pareix que tenen manía a les cooperatives, sem
pre que es parla en aqllest Parlamen l de cooperativísme 
industrial, és que 11 ,sístematicament. Senyors, que fo
menti el cooperativj,sme industria l es diu així, el coope
rativisme industrial, perqué no es pot dir que es fo
menti la societat anónima o la societat limitada, el 
cooperativisme és una organització de treball que és 
con templada díns la Constitució, precisament de cara a 
la se va prom oció i foment, les societats anonimes, les 

cooperatives o les coHectives no hi són a la Constitució, 
i per que, aixo? Perque se suposa que el capital es cons· 
tituira en societat anónima, se suposa que els treballa
dors no ten en altra forma, més que a través dels poders 
públics, de poder fer iniciatives, de juntar-se per fer 
una indústria. La resta, és que ja no veig cap tipus 
d'argument per dir que no, no és que vagi tot el Pla 
al cooperativisme. A part d'aixo, un altre tema que, 
per més raons, encara haurien d'haver dit que sí, i és 
claríssim, el cooperativisme industrial el que fa és in
crementar molt fortament els llocs de feina, i si un 
deis objectius, encara que no és escrit, no l'he vist es
crit, l'he de tornar repassar perque, de vegades, la me
moria em falla, un deIs objectíus és incrementar els 
llocs de feina industrial, una de les millors maneres és 
el cooperativisme industrial. 

El cinque, que fomenti les industries derivades de 
l'agricultura, ramaderia i pesca, per a mi que ha que
dat clar que el Conseller diu que aixo és previst, no 
hi és, pero que tenen intenció de fer-ho, val, d'acord. 

El set punt, nosaltres ho deim d'una altra manera, 
pero la cosa és ben clara, que es fomenti la cooperació 
entre el sector industrial i el sector servicís, que es 
fomenti aquesta cooperació, sobretot amb el subsector 
turístic, que es fomenti aquesta cooperació, és ben clar, 
no han de fer res més que intentar unir-los, i no fer 
com amb aquest Pla, que jo, de vegades, tampoc no els 
entenc, senyors del Govern, de no dir-ho ni a la CAEB, 
és que és curiosíssim, és una cosa que, de vegades dius, 
pero com és possible, pareix, segons les nos tres infor
macions que ja no relacionar els dos sectors, sinó no 
relacionar-se amb la CAEB amb un Pla de Reindus
trialització, creguin que segurament no ho faria ni el 
Partit Comunista. 

Que es crel una oficina específica, jo cree que crear 
oficines específiques, Esquerra Nacionalista no diu la 
forma, nosaltres li donam una forma específica a les 
nos tres resolucions, és absolutament imprescindible. Per 
que? Perque aixó no és una actuació administrativa 
normal, aixó és una actuació administrativa molt con
creta, que ha de fer feines, que no vol dir que els fun
cionaris que hi hagi a la Conselleria no estiguin capa
citats, pero els funcionaris que hi ha a la Conselleria 
és segur que no tenen l'agilitat que necessiten per dur 
endavant efectivament el Pla de Reinc!ustrialització, i, 
sobretot, la part de promoció del Pla. Aixo és se
gur, i aixo totes les Administracíons ho han estimat 
així, basta xerrar de Catalunya, de l'Ajllntament de 
Barcelona, etc., que han creat entitats públiques per fer 
aquestes coses, per que? Perque a través d'elles es 
pot agilitar el procés, fíns i tot el Govern Autonom de 
la Comunítat Autonoma d'aquestes illes ha ha entes 
així, ha creat una empresa pública per als temes fores
tals, fin s i tot el Govern de la Comunitat Autónoma 
d'aquestes illes, liberal, ho ha entes així, liberals «a 
ultranza», com diuen. 

El punt vuite pareix que és claríssim, és que els 
objectius sigui n d'increment ele \loes ele feina, em pa
reix que no hi ha cap tipus ele dubte. 

No entraré en les clenominacions d'origen i els ,da
beIs», no importa, cree que s'ha explicat suficientment, 
i no val la pena. 

No crec que els comprometi que s'investiguin les 
possibilitats deIs fons de la Comunitat Economica Euro
pea, no crec que els comprometi, per tant, molt bé que 
ho duguin endavant. 

1 jo voldria discutir molt el punt 12, és evident 
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que l'artesania no pot ser industrial, altra cosa molt 
distinta és que ¡'artesania no l'hagim d'incloure, a nivell 
de divisió sectorial del producte interior brut, dins el 
sector industrial, «que por aquí van las cosas». Jo, l'ar
tesania, no la posaria dins el sector primari, si a una 
taula d'entrades i sortides o a una suma per calcular 
el produte interior brut, l'artesanía no la posaria dins 
el sector primari, supos, Sr. Conseller, que voste tam
poco És evident que un producte industrial que era la 
discussió de la Llei no és un producte artesa, aixo tam
bé és ver. Pero que un producte artesa no és un pro
ducte artístic que el podríem incloure dins el sector 
cultural, tercer sector, també és evident, per tant, a 
qualque lloc l'hem de posar, i nosaltres creim que dins 
l'analisi del producte interior brut aquí on la posa tot
hom a l'artesania, és al sector grup 2, sector 2. Per 
tant, que es demani, nosaItres també ha demanam, que 
s'aprofundeixi en el tema de l'artesania, creim que hi 
escau perfectament, que no hi ha cap ti pus de pro
blema perque hi escaigui. Nosaltres demanam més, ja 
ha dircm després, demanam més, que s 'estudil a fans 
el tema el'artesania i s'hi dediqui un programa espe
cial, que és alguna cosa més. 

1, el tercer punt, i sí Sr. Presielent, el punt 13, Sr. 
President ja acabo, que se soBiciti a les Caixes d'Estal
vis [ons especials dedicats al Programa de Reinelustria
lització. A nosaltres ens pareix molt bé, és una decla
ració, pero és que el que ens pareix millar és la darrera 
part, i d'una manera especial, el foment de les coope
ratives industrials i, per aixo, perque, possiblement, in
dústries que puguin venir noves, aquí, podran venir amb 
capital, les promocions que hi ha, els incentius són 
grossos, podran venir amb capital, els que no podran 
tenir maÍ capital si no és a través d'ajueles de les Cai
xes són els treballadors, per tant, nosaltres també, i 
d'una forma més ferma, donarem suport a aquest 
punto 

En definitiva, donarem suport als tretze punts, per 
una raó molt senzilla, Srs. del Govern, perquc si qual
que cosa ha quedat clara, en aquest debat, al debat de 
Ponencia i al debat de Comissíó, que tots els Grups 
Polítics el que intentavem, era millorar el Pla perque 
interessa a aquesta Comunitat Autonoma i, per tant, 
amb la millora d'aquest PIa, aquestes propostes, nosal
tres pensam que hi donen una passa endavant. A posta 
els donarem suport. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
1 passam a la votació de cadascuna de les propos

tes. Per tant, proposta número 1, Sres. i Srs. Diputats 
que hi votin a favor, es valen posar elrets, per favor? 

Poden seure, moltes gracies. 
Sr. Nada!' 
Proposta número 2, perClonin, Sres. i Srs. Diputats 

que votín en contra, es valen "posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes grac~e,s. 
Sres. i Srs. Diputats que\ s'abstenen? No n'hi ha. 
Queda rebutjada la propo;;ta número 1 per 25 vots 

en contra i 23 a favor. Abstencions, cap. 
Proposta número 2. Sres. i Srs. Diputats que votin 

a favor, es valen posar drets, p;~r favor? 
Queda aprovada per unanirli.lCat. 
Proposta número 3, Sres. i S15. Diputats que votin 

a favor, es valen posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 

Sres. Í Srs. Diputats que votin en contra, es valen 
posar drets, per favor? 

Poden seure, moltes grades. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
A favor, 23 vots; en contra, 25; abstencions, cap. 

Queda rebutjada. 
Proposta número 4, 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 se .. lre, moHes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
Resultat: a favor, 23 vots; en contra, 25; absten-

cions, cap. Queda rebutjada. 
Proposta número 5. Sres. i Srs. Diputats que votin 

a favor, es valen posar drets, per favor? 
Queda aprovada per unanimitat. 
Proposta número 6. Sres. i Srs. Diputats que votin 

<, favor, es volen posar drets, per favor? 
Queda aprovada per unanimitat. 
Proposta número 7. Sres. ¡Srs. Diputats que votin 

('. favor, es volen posar drets, per favor? 
Poden sell rl, mol tes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es valen 

posar drets, per favor? 
Poden seure, mol tes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
A favor de la proposta número 7, 23 vots; en con-

~ra, 2~; ahstencions, cap. Queda rebutjada. 
Proposta número 8. Sres. i Srs. Diputats que votin 

a favor, es valen posar drets, per favor? 
Queda aprovada per unanimitat. 
Proposta número 9. Sres. i Srs. Diputats que votin 

a favor, es volen posar drets, per favor? 
Queda aprovada per unanimitat. 
Proposta número 10 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 con tra, es valen 

posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracíes. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hí ha. 
A favor, 23 vots; en contra, 25; abstencíons, cap. 

Queda rebutjada la proposta número 10. 
Proposta número 11, Sres. i Srs. Diputats que votin 

a favor, es valen posar drets, per favor? 
23. Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votín en contra, es valen 

posar drets, per favor? 
25. Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
Proposta número 12, Sres. i Srs. Diputats que votin 

a favor, es volen posar drets, per favor? 
23. Poden seure, moltes 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. 
A favor, 23 vots; en contra, 25; abstencions, cap. 

Queda rebutjada. 
I, per últim, proposta número 13. Sres. i Srs. Dipu-

tats que votin a favor, es valen posar drets, per favor? 
Queda aprovada per unanimitat. 
(Pausa) 
Consicleram que hem de tenir un descans de deu 

minuts. 
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EL SR. PRESIDENT: 
Prec als Srs. Diputats vagin prenint lloc als seus 

escons. 
Recomen~a la sessió. Faltava un Secretari, pero el 

veig alla presento 
Té la paraula pel Grup Parlamentari Socialista, el 

Sr. J osep Alfonso i Villanueva. 
Disposa d'un temps de mitja hora. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEV A: 
Sr. President, Sres . i Srs . Diputats . La presentació 

d'aquest Pla de Reindustrialització, per part del Go
vern de la Comunitat Autonoma, suposa, en la nostra 
opinió, la primera o, potser, única actuació en quatre 
anys que, com hem dit ja abaas, es pot considerar po
sitiva, que ha dut a aquest Parlament el Govern de la 
Comunitat Autonoma dins el camp de l'actuació econo
mica. A pesar de les seves evidents limitacions, que 
intentarem explicar, a pesar que pareix que han ac
tuat per mitja de la continuada exigencia del Grup So
cialista, que presentassin aquest Pla, i aquí, entre pa
rentesis, vull recordar una intervenció del Sr. Verger , 
parlant, precisament, del Pla de Reindustrialització, 
després d'una intervenció nostra, a pesar que el Pla és 
un cstudi bo de la situació historica i actual de l'es
tructura, l1lés que de la previsible repercussió que el Pla 
pugui tenir, a pesar que no queden cIars i explicitats 
els objeclius ni la filosofia del PI a, a pesar que la ges
tió del Pla és una pura nebulosa, a pesar que el Pla 
és, en definitiva, curt, 1i falta globalització en el seu 
conjunt, aquest Pla pot ser, en la nostra OplDlO, un 
bon instlument per comen<;:ar a atacar la problema ti
ca industrial d'aquestes illes. 

Per aixo, i pareix que en certs moments estranya, 
la nostra postura ha estat positiva, positiva crítica, 
pero positiva, intentant, a través de les propostes de 
resolució mi llorar part de les deficiencies, totes és ab
solu tament impossible, i deixar apuntat els que consi
deram errors basics de planificació . És evident que el 
Grup Socialista, amb el temps que disposa per estu
diar un Pla, no pot fer, ni cap Grup no pot fer, una 
replanificació entrant en els problemes que ara apun
tarem. Com a nota marginal, em sap greu que el Sr. 
President no sigui aquí, hem de reconeixer que s'ha 
produú un important canvi, Sr. Conseller, crec que és 
de vos te, i no del Govern, en la formulació ideológica 
de la política economica. Han en trat en un camp que 
pareixia, fa un mes, absolutament vetat per vostes, el 
de planificació. 

Supos que tendran poc temps per planificar, pero 
ja hi són. Crec que han comenc;:at a anar per un bon 
camí, rectificant posicions anarco-liberals que tan tes 
vegades defensaven. Quan dic anarco-liberals, vull dir 
liberals «a ultranza». 

De totes maneres, pens que no he de deixar pas
sal' aquesta oportunitat per entrar en una analisi glo
bal a niveIl d'un curt resum de la influencia que una 
de les fites basiques del Pla tendra o pot tenir dins 
aquest Pla i dins la formulació economica. Em refe
resc a la influencia ele la tecnologia dins l'evolució eco
nómica deIs propers anys o decennis. És conegut que 
la crisi del 1973 es va imputar totalment, durant uns 
primers estudis, al que es va elir la crisi energetica, 
aquesta interpretació, havent passat ja tretze llargs 
anys de crisi, ha anat evolucionant i s'ha revisat ja 
el'una forma fonamental, ja no hi ha practicament cap 
pensador económic, cap teórie ni polític de I'economia 

que doni la culpa del manteniment de la cnSI econ&
mica a la crisi del petroli. Avui s'expliquen, com molt 
bé diu el professor Cuadrado, ha llegiré textualment, 
s'expliquen per tres causes explícites: «las alteraciones 
en costes y precios relativos de gran número de fac
tores de producción, la progresiva crisis de algunos 
mecanismos institucionales y, finalmente, la progresi
va irrumpción y desarrollo de un conjunto de innova
ciones tecnológicas que han empezado a incidir sobre 
muchos procesos de producción». Crec que amb aquest 
curtíss im retal! de l'article del professor Ramon Cua
drado, queden perfectament emmarcades les causes ba
siques de la crisi i també, i hi escau, per dues raons 
que vcurem, com herri d'entrar dins la solució d'aques
ta crisi, que és el que intenta, en certa manera, el Pla 
de Reindustrialització. És evident que aixó suposa que 
han canviat certes formulacions teoriques, tornam a 
anar él una analisi de la teoria deIs cicles, es torna a 
anal' a revitalitzar les teories scl1umpeterianes, i s' inci
deix, fonamentalment, en el que ha significat la revolu
ció tecnologica per superar els final s d'una tecnol ogia 
que ha suposat una saturació del mercat, de la demanda 
de certs tipus de mereats. Si féssim una anaJisi historica 
veuríem que eles de després ele la guerra fins als anys 60, 
és una etapa de creixement molt rapid, a través de no
ves tecnologies, d'unes noves tecnologies. Avui, aques
tes noves tecnoJogies estan saturant el mercat, i, lagi
cament, la crisi es produeix. Irrompen noves tecnolo
gies, i aquí hi entra el Pla de Reinelustrialització, í 
aquestes noves tecnologíes fan una cosa fonamental, li 
deiem abans, aixo s'havia d'haver analitzat. C~nvien la 
dimensió especial deIs processos de producció, fan que 
dimensions de fabricació es redueixin, que grans com
plexos industrials es desintegrin, es diversifiquin, i 
permeten que espais geografics, com les nostres iIles, 
puguin accedir a processos industrials que fa 30 anys, 
fa 20 anys, eren impossibles d'accedir per qüestions 
de dimensions. 

També li falta al Pla, a posta ho deia, una pe tita 
analisi d'aixo, i no m'ha entes, Sr. Conseller, quan li 
he dit que no volia dos-cents folis d'aquesta analisi, no 
del Pla, d'aquesta analisi, me'n bastaven un pareIl, tren
ta o quaranta. Havíen d'haver cñtrat en quines són 
aquestes noves tecnologies, realment, tothom parIa de 
noves tecnologies, i h em de dir que són les noves tec
nologies. Les noves tecnologies, segons els estudiosos, 
se centren en quatre gran s camps: la micro-electroni
ca i les comunicacions, micro-electronica i TIC, la tec
nologia energetica, la bio-tecnologia, que esta. retardada, 
encara, du un retard de 15, 20 anys damunt les altres, 
i els nous materials. L'aplicació d'aquestes tecnologies, 
espccialment, la micro-tecnología, micro-electrónica, e l 
TIC i el nou materia1 poden tenir una importancia ab
soluta dins els processos d'innovació que pretén aquest 
Pla de Reindustrialització. Perque, no hi entrarem, li 
podem donar totes les dades que vulgui quan ens les 
clemani, peró els estudis fets a nivell europeu i ameri
ca, diuen que les dimcnsions em presarial s en indústria 
textil, en indústria electronica, en inclúslria electrica, 
en impremta, etc., s'ha redu'it amb el matcix tipus de 
producte que es fa o nou s productes, les dimensions 
s'han reclu'ides molt i caben ja dins el nostre espai 
geografic. Aixo ho haguéssim volgut veure, haguéssim 
volgut que aprofundissin en aquests estudis. 

1 en un altrc tema que també és important, les 
noves polítiques c1'inversió deIs organismes públics han 
de tenil' fonamentalm ent aquests pressupos ts, perque 
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han de saber cap on es dirigeixen. Incidint en aIXO, un 
famós economista, autor molt recent d'un llibre, el 
puc esmentar, Les torces economíques del creixe
ment, Citus Lavinni, diu que aquestes noves tendencies 
provocades pels canvis tecnológics duen a la possibili
tat que sectors productius que requerien grans dimen
sions es vagin diversificant i propiciant que zones gco
grafiques, com la nostra, redu"ides, tenguin possibilitats 
industrials noves, perque aquesta actuació es fa a ni
vell, com ja he dit abans, de dos factors fonamentals; 
aquests factors són les noves tecniques de producció i 
la crea ció de nous productcs per a un mercal. 1 tot 
aixó influeix decididament en la planificació que em
prenim i ha d'influir obviament dins els estudis que, 
per innovació, dins la zona quarta del Pla aquest Go
vern hagi d'emprendre. 

El Grup Socialista li ha dit, amb aixo, que al Pla 
li falta aixo, pero que estam disposats, amb aquests 
estudis teorics, a aportar la documentació, l'ajuda que 
sigui necessaria a aquest Govern, per tal que aquest 
Pla d'Industrialització, molt més globalitzat, pugui anar 
per un camí difícil, pero un camí profitós per a aques
tes illes. És evident que dins aixo estan pensades les 
nostres resolucions. Jo crec que són facils d'entendre, 
les hem situaeles dins quatre grans blocs, crec que 
d'una forma ordenada, hem volgut precisar, sintetitzar, 
especificar els objectius que en la nostra opinió ha de 
tenir el Pla, quin són aquests? Aconseguir, per a 110S

altres el principal objectiu sempre és social, ho ha de 
ser necessariament, encara que sigui molt elifícil d'a
conseguir, el primer objectiu, sempre social, aconseguir 
a mitjan termini, perque tampoc no ens hem de fer il
lusions, mantenir l'ocupació global del sector indus
trial de les nos tres illes, en definitiva, a mitjan termi
ni, aturar la sangria constant de llocs de treball. Se
gon objectiu, també social, que a llarg termini, el nom
bre absolut d'aquests treballadors industrials augmen
ti, que són cls mateixos objectius, sense cap elubte, que 
el Pla vol, pero no els eliu, repassant altra vegada, i ja 
són diverses, la presentació del Pla, aquests objectius 
no són escrits, nosaltres creim que el Pla els ha de 
dir. 

obviament, i també es dedueix del Pla, o si no, no 
ha faria el Conseller d'Indústria, no l'hagués dut a de
bat, incrementar la participació, si és possible del PIB 
industrial, és a dir del PIB deIs productes del sector 
dins el PIB de les IIles Balears. Un altre objectiu, di
fícil, molt difícil, fomentar l'aplicació d'excedents del 
sector serveis a la indústria de les Illes Balears. Molt 
difícil, pero no impossible, és absolutament evident 
que si donam possiblitats de negoci, hem ele xerrar 
aixÍ, de negoci, q noves indústries en aquestes 
illes, i no només amb incentius, sinó amb es tu
dis conc¡:cts, projcccions industrials en aquestes 
illes, aquests excedents que ara fugen de les 
Illes, perque les expectatives de negoci són a 
aItres bandes elins el matelx sector o dins altres 
sectors, es pocen returar ~quí. I aquest ohjectiu 
és així d'ample, fomentar \ l'aplicació d'excedents 
que ara fugen de les Illes, p~rque les expectatives de 
negoci són a altres bandes dins el mateix sector o 
dins aItres sectors, es poden n~turar aquí. I aquest ob
jectiu és així d'ample, fomenta'" l'aplicació d'excedents 
del sector serveis a la indústrii:l' 'oe les Balears. I, ló
gicament, ho hem explicat bé, ~onseguir un creixe
ment industrial basat en la implantacíó d'indústries 
d'alt valor afegit i tecnologia punta dins la línía que 

fa un moment amb caracter general explicavem, pero 
que és logic que s'ha d'aprofundir, i molt. 

Obviament, aquests objectius són inspirats en una 
certa filosofia, que jo crec que la filosofia és al Pla, 
pero, no sé si per rapidesa, no sé si perquE:, de vega
des, no es creu que aquestes coses tenguin importan
cia, nosaltres n'hi donam molta, perque, en definitiva, 
la filosofia inspira el Pla, que una filosofia que sem
pre amb, primer, elevat nivell tecnologic de la nostra 
indústria, i no només noves indústries, sinó elevat ni
veIl tecnologic de la nostra indústria, i posaria un 
exemple, la indústria de la fusta, avui, avui es pot do
nar dins la indústria de la fusta a Mallorca, una au
ten tica revoJució industrial aplicant noves tecnologies. 
Bé, pero els iodustrials de fusta no ho saben, ni pos
siblement ho puguin saber, de moment, d'aquí vénen 
aILres pl'oposte qu f im, 

Un segon objectiu, és a dir, una segona filosofia 
és salvar el muralI psicologic i real, qualque vegada, 
que suposa la realitat insular, fomentant el coneixe
ment deIs indubtables avantatges que la nostra situa
ció geografica, economica, etc., ofereix als inversors. La 
veritat, senyors del Govern i Srs. Diputats, nosaltres 
hem dit sempre que el fel insular té elues fac;anes: una 
negativa per a certs sectors i certs productes i una al
tra, positiva que és de situació geografica; crec que 
hem de deixar ele plorar quant a la situació negativa, 
si volem fomentar que aquí venguin noves indústries, 
si volem fomentar que aquí venguin noves tecnologies 
i hem de venclre, i aixo ens ho va dir el Conseller en 
Comissió, hem de vendre que la situació geografica de 
renda, tecnologica, de formació professional en certs 
camps, en aquestes illes, a totes, és una situació im
millorable per a aquests nous camps industrials. L'bem 
de vendre. Deixar-nos de plorar i anar cap al aspecte 
positiu. 

1 obviament, establir canals de comunicació i coo
peració dins el conjunt de l'economia balear. Nosal
tres no debades vare m proposar un consell de treball, 
nosaltres creim que aquests camps, a pesar de les di
ficultats de constitució d'aquests Consells, aquest camp 
ha de continuar totalment, perque no pot ser que hi 
hagi divorci entre tots els sectors industrials o de ser
veis, o diversos sectors industrials o de serveis d'a
questes iIles. És necessari anar a una economia con
junta, i aquesta economia conjunta es fa per aquests 
canals de comunicació i cooperació. 

Aixo, aquestes propostes són filosOfiques. El ter
cer grup de propostes són propostes concretes, pero 
a nivel! general. La primera l'hem mantenguda aquí ja 
una a1tra vegada, i ara amb més raó que mai. Varem 
mantenir que el Govern no donas subvencions inelis
criminacles en indústria, mentre no bi hagués uns ob
jectius, un Pla de Reindustrialització. Tenim el Pla i 
el lógic és que no es donin subvencions indiscrimi~a
des en indústria, que 'actu'i en funció d'aques Pla. 
Si, com dei a el Conseller, s 'han el'ampliar sectors per 
anar al Pla, s'han d'ampliar scmpre amb estud is, nos
alU'es estarÍem d'acorcl que el o ern continuas per 
aquest camí, el que no pot ser és, a través d'ajudes 
indiscriminades, fer una cosa que vare m denunciar una 
altra vegada, no cree que sigui dins l'anim en aquesta 
discussió, dins l'anim del Govern, no volem entrar 
dins la filosofia, en aquest aspecte, elel Govern, de fer 
un cert electoralisme amb petites ajudes indiscrimina
des que és el que efectivament es fa, perque la reali
tat, quan veim les oades estadístiques d'atur, de pro-
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ducció industrial, d'evolució del sector, és que aques
tes mesures aquí, a tota Espanya i a tota Europa no 
donen resultats. 

El segon és intentar es menar, no un error, SlDO 

una carencia del Pla, que s'amplil el Pla en els sectors 
d'artesania, amb estudi, subsector d'artesania, no vull 
tornar a la discussió d'on és, evident que un producte 
artesa no és industrial, pero, evident també que I'ar
tesania l'hem de coHocar dins el grup segon, quant a 
la divisió en sector de l'economia. Que s'amplil aquest 
Pla a una indústria molt important i que ho pot ser 
cada vegada més, precisament pels nous materials, que 
és la indústria de components especials de la construc
ció. Avui tota la indústria de noves matcries, de nous 
materials és una indústria d'alta tecnologia i punta, i 
hi cap, en aquestes illes, hi cap. Per tant, que cap aquí 
hi vagi amb estudis aprofundits. 

Obviament, estam d'acord amb Esquerra Socialista, 
que s'han oblidat de les indústries derivades de l'agri
cultura, pero aquí encara potser Eacill falta més estu
dis, un estudi més profund, i que no ho facin per sec
tors, perque són tan diseminats, que és molt mal de 
fer que hi entri. 

1, un quart punt, i no els esgotam, no els esgo
tam, un altre estudi sobre indústries complementaries 
i d'equipament nautic. que, amb una previsió a mitjan 
termini, poden tenir també un gran futur en aquestes 
illes. 

La tercera resolució d'aquestes propostes concre
tes, pero a nivel! general, estriba. en la creació d'acorcl 
amb el sector d'una empresa mixta de comercialitza
ció de productes artesans. Aquí no ana m a una em
presa pública, aquí anam, parlam d'una empresa mix
ta, sense dir quant tengui l'Administració i el sector. 
El que sí volem dir és que és imprescindible donar un 
instrument de comercialització ais artesans d'aquestes 
illes i que és molt difícil, per no dir impossible, que 
aquest instrument se'l donin els artesans, perque, en
tre d'altres coses, no és la seva Eeina. La seva feina és 
fer bons prodl'ctes artesans. Per tant, els poders pú
blics, el Govern de la Comunitat Autonoma, en la nos
tra opinió, ha de fomentar aixo, i la forma millor de 
fomentar aixo és, em creguin, l'empresa mixta on els 
sectors hi participin i que impulsi la Comunitat Auto
noma. 

I ja passam a propostes a nivell de sectors estruc
turats. No seré molt detallat perque són escrites les 
propostes de resolució. L'únic que faré sera destacar 
el perque de certes variacions. Dins el sector calr;:at 
demanam un important increment d'inversió amb el 
que es diu programes de millora d'organització indus
trial. Creim que aixó és fonamental, declicar-hi 6 mi
lions de pessetes en tot el Pla ens pareix poquís~im, 
millores d'organització industrial suposen que tecnics, 
executiaus, i no formació professional, executius, estu
diln, analitzin, duguin aquÍ organitzadors, reestructu
rin I'organització industrial de I'empresa i ho duguin 
enétavant; ells soIs és molt difícil que ho facin. La 
Comunitat Autonoma hauria d'entrar dins aqllest cal11Í 
i, a posta, encara que hi entra amb 2 milions de pes
setes, l'any 86, l'any 87, 2 milions i I'any 88 2 milions, 
no crec que Pllguin fer absolutament res. 

En la promoció del disseny feim una variació d'in
vcrsió dins els anys, no es toqucn els totals, feim una 
variació, perque creim que en l'aplicació de nous disse
nys, s'ha de fer, fonamentalment el gran esfon;:, els dos 
primers anys, per que? Perque si el Pla és a cinc anys, 

el disseny, el nou disseny comen;;ara a vendre no l'any 
87, no l'any 88, sinó quan hagi pogut, a través del nou 
disseny i tecniques de comercialització, entrar dins 
el mercat. Per tant, I'esfor;; basic, fonamental, rapid 
del disseny ha de ser dins els dos primers anys. Hi ha 
variacions importants, 15 milions un any, 20 milions 
un altre, creim que són suficientment important per
que se les pensin. 

Evidentment, els programes de formació professio
nal, per a nosaltres, son importants, dins indústria i 
cal;;at són molt importants per als directius d'empre
ses. Els dos primers anys, si es vol realment revita
litzar la indústria del calt;:at, aquests programes s'han 
d'activar molt i, a posta, ampliam en 6 milions cada 
any la inversió possible. 

En marroquineria, disminulm les inversions en 
disseny, per que? Perque el mercat marroquiner és un 
mercat bastant més reduit i que és bastant estudiat en 
disseny, no crec que tengui excessius problemes, ni la 
Conselleria tampoc no ho creu, perque les inversions 
que posa són inversions de manteniment, més que in
versions de «shock", i nosaltres les redulm, perdó, les 
redulm, les augmentam un poquet, a 10 milions, per
que 5 cada any no veim quin objectiu té si no és sub
vencionar, nosaltres creim que scmpre, en disseny, hi 
ha d'haver aqueste., inversions de «shock", pero han 
de ser molt més petites, ccm deiem en calc;at. 

La promoció comercial de marroquincria la disl11i
nUlm, c1aríssil11ament, no creim que faci tanta falta 
com el mateix disseny i posam un programa quantifi
cat d'imatge que no s'havia previst. 

En confecció de pel! variam substancialment els 
programes de modernització, disseny i promoció comer
cial, perque creim que la confecció de pell és un mer
cat, com diuen els estudis, que se centra, fonamental
ment, en vendes d'aquÍ per a fora, en \'endes d'aquí 
per afora. 1 no és tan important, perque la modernit
zació és bastant, pel que sabem, és bastant actualitzada, 
el clisseny és al dia absolutament, i creim que són in
versions de manteniment, molt més que inversions de 
«shock». Per aixo la redulm i dedicam aquests milions 
que es redueixen a noves indústries, que és més im
portant. 

Feim petites reduccions a bijuteria, modernització 
d'equip de bijuteria, en aquest moment, creim que no 
és necessari, és a dir no és tan necessari com diu el 
programa, i creim que és molt necessari que s'apliquin 
a promoció comercial. La bijuteria a les Illes, sobre
tot a les iHes menors, és un sector que creix i el que 
ha de fer és estendre's, promoció comercial més que 
renovació d'equip, perque la tenen bastant elevada. 

També demanam una reducció de 25 milions de la 
moda «adlib", no hi veim la necessitat, amb equip, amb 
equip, no hi veim la necessitat, i la captació de noves 
inversions hem dit que augmenten en 55 milioI1s. 

l, com a darrer terme, com a darrera resolució, 
un poc en la línia de I'oficina per dur endavant el Pla, 
peró ja COI1cretant molt més i donant el que hauria 
dc tenir aquesta oficina, nüsaltres no Ji deim oficina, 
sinó que li deim una empresa de capital públic, el que 
hauría de ten ir que és agilitat, demanam que es crei 
una empresa pública que gestioni, sobretot, la quarta 
part del Pla que són tot el que sigui noves tecnologies, 
noves inversions. Per que? Perque estam conven~u ts 
que els processos burocratics, ficats, burocrittics, ficats 
dins els sectors inelustrials, no són processos agils. L'Ad
ministració, per definició, ha ele tenir una quantitat de 
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control s necessaris, pero que fan que no puguin estar 
amb competencia logica dins els sectors industrials. Per 
tant, la forma que ha tengut sempre l'Administració per 
poder entrar dins aquests sectors amb agilitat és l'em
presa pública. 1 no vull entrar en discussions d'empre
sa pública, el que és molt dar és que una empresa pú
blica gestionada amb agilitat i una empresa pública 
que s'encarregui com n'hi ha ja diverses a Espanya, d'a
quests tipus de promocions industrials, pot donar un 
exit enorme. Jo només els demanaria que es miras sin 
el que esta passant a la Generalitat de Catalunya, el 
que esta fent l'Ajuntament de Barcelona. Val la pena 
copiar quan les copies són bones i no innovar i no pas
sar un govern que, en definitiva, no li agrada la buro
cracia, a vos tes no els ha d'agradar, són liberals i totes 
aquestes coses, evitar burocratitzar aquest Programa, 
donar el maxim d'agilitat a aquest Programa, que les 
iniciatives es puguin veure i resoldre aviat, que es pu
guin fer estudis permenoritzats de cada iniciativa que 
es dugui de cara a aquest Programa, i, per aixo, hi ha 
una manera: aquesta empresa pública encarregada 
d'aixo. l no importa anar a cercar professionals d'aquí 
o d'alla, si és necessari, també, si no, ens dei a el Con
seller que dins l'OPlB té bons professionals, és evident, 
es poden trobar bons gestors, perque aquests hi són, 
dins l'Administració Pública i dins el sector privat, n'hi 
ha. l així aconseguiríem, en la nostra opinió, activar 
aquesl programa ja eles de ja, tot el'una, que comenci a 
rodar aviat, perque el temps, en Programes de Rein
dustrialització, és molt curt, sempre, els carros passen, 
els trens passen ja fins i tot en el nostre país, a velo
citaats molt rapides. Per tant, del que es tracta és que 
no ens passi per davant el tren del nou creixement eco
nomic, del que es tracta és que aquestes illes ho vis
quin. Varen agafar molt bé el tren de l'allau de l'oci, 
agafem ara el tren de l'allau de nova tecnologia que 
també esta relacionada amb l'oci, agafem aquest tren 
i no per tramits burocratics lents el perdem. 

Nosaltres demanam, en aquest aspecte, que de cara 
a la millora, i ho deim de cor, ho dei m seriosament, 
i sense cap crítica chns les crítiques que hem fet, com 
és logic, que s'aprofundeixi en l'estudi del Pla, que 
s'entri seriosament i que, en definitiva, aquestes pro
postes de resolució que creim que són totes positives, 
amb qualcuna no hi estaran d'acord, és evident, junta
ment amb el Pla es posin en marxa com rnés aviat 
millor. El Pla ha de servir per ah;ar el carro de la 
indústria d'aquestes illes, el Pla ha de servir, si més 
no, per conservar a curt, per millorar a llarg termini, 
l'ocupació industrial en aquestes illes, el Pla ha de ser
vir per millorar la tecnologia, la renda, si pot ser, d'a
questes illes. No podern perdre, per problemes de bu
rocracia, no podem perdre, per una petitesa inneces
saria aquest tren. Per tant, els dernanam que donin 
suport, ajudin aquestes resolucions. 

Gracics. 

EL SR. PRESIDENT: , . 
Moltes gracies, Sr. Diputal 
Sr. Conseller, té voste la paraula. 
Queda oberta qüestió incid~ntal. 

EL SR. OLIVER MUT: 
Moltes gracies, Sr. President\Sres. i Srs. Diputats. 

Senyors del PSOE, Sr. Alfonso. Li\he de dir, en primer 
lloc, que el Pla a la seva introducci'ó diu molt concreta
ment que la necessitat de crear 1I0cs de feina estable 

es fa cada dia més imperativa. Diu també, i li he dit 
al priocipi, que l'estructura de la nostra economia plan
teja una dara exigencia, que és la necessitat de pro
moure el desenvoluparnent industrial de les nostres 
iHes i que aquest objectiu constitueixi l'eix fonamental 
en tom al qual s'ha d'articular qualsevol programa, 
qualsevol política industrial, i que d'aquí s'ha de, i que 
aixo implicara la reducció d'aquests desequilibris a que 
voste feia referencia, d'estructura productiva i que, a 
la vegad.:t, és l'arma més efica¡;: per lluitar contra l'a
tur. Crec que queda dar, per tant, que aquests tres 
punts primers que voste posa dins un tema, dins un 
apartat que qualifica d'objectius, que aquests tres 
punts primers, no són, sinó, un recordatori del que 
diu el Pla de Reinclustrialització, i, per tant, votarem 
que sí en aquests tres primers punts. 

El punt 4t, que diu fomentar l'aplicació deIs exce
dents del sector serveis a la indústria de les Illes Ba
lears, hi estam completament cl'acord, i hi estam, preci
sament, perque en el Pla es diu expressament que així 
ha ele ser. Amb el que tal vegaela no estaríem tant 
d'acord és si aixo ha de ser o és un objectiu, nosaltres 
creim més bé que és un instrument del Pla que ha de 
contribuir, ele qualque manera, a aquest creixement· 
industrial, ja li die, crec que és més uñ instrument que 
no un objectiu. 

El mateix succeeix amb l'altre punt, el cinque, que 
aquí també ens podem demanar si és objecliu o si és 
instrument, pero, com que, en definitiva, aquests cinc 
punts. són. contemplats elins el Pla, votarem que sí, vo
tarem que sí a tots ells, pero conscients que votam el 
nostre Pla, així com poelríem votar que no, perque 
creim que no introdueixen res nou, pero, ja li die, 
votarem que sí, i, a més, per no entrar dins una dis
cussió que és el que vos te va proposar o el que voste 
volia fcr dins Ponencia, entrar dios una discussió filo
sófica sobre la filosofia i els objectius. Crec que aixo 
no és molt important, sinó que el més important és el 
bessó del Pla, és realment, els programes que plan teja 
el Pla de Reinelustrialització. 

Al segon apartat on vostes ens parlen de filosofia, 
nosaltres, en el Ph, esmentam les raons que ens 
han dut a l'elaboració d'aquest Pla, i són tres, 
com v03te sap, que és la necessitat de promou
re una estructura productiva més equilibrada, l'ab
sencia el'una política industrial per a Balears 1 

la revolució tecnclógica. Per tant, amb aquesta 
coherencia, nosaltre,: votarem que sí al primer 
apartat, al punt 2.1., peró als al tres dos no els 
donarem suporto 1 aquí, vull ser molt breu, només dir
li, Sr. Alfonso, que la insularitat no és una muralla 
psicológica i real, només alguna vegada, com vos te diu, 
el cost de la insularitat és 'un fet, i voste ho va reco
neixer, endemés, en aquest Parlament, quan parlavem 
del transport del moble, cree, en una pregunta que em 
va fer. El que pretén realment el Pla de Reindustria
lització és que, per contrarestar aquest dcsavantatge 
que té el fet insular, s'ha el'argumentar molt a favor de 
les alU-es coses bones que tenen les nos tres iHes, i aixo, 
en vista a la captació de noves indústries. Pero aixo, no 
com a filosofia, sinó que és un instrument per poder 
captar aquestes noves indústries. lntentarem venelre 
aquesta ubicació, la nostra ubicació industrial pero jo 
em voldria deixar d'históries i de demagogies sobre 
aquest puní. 

Al punt 2.3., si voste es refereix a una millor inte
gració dins l'estructura productiva, li he de dir que ja 
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és contemplat dins el programa, pero amb el que no 
estic d'acord és que sigui com a filosofia. AquÍ sí que 
voldria remarcar una cosa que a la meya interven ció 
passada no ha quedat molt clara, pero, per no obrir una 
altra vegada qüestió incidental, que crec que se m'ha 
escapat, m'han dit, quan parlava en qüestió amb el 
PSM, d'aquelles zones deprimides entre les Illes, entre 
Menorca, Eivissa i Mallorca, que se m'havia escapat, 
que havia dit que a Menorca no era necessari, bé, - jo 
realment crec que sÍ, que se m'ha escapat, pero no era 
aixo i, de fet, potenciam aquests sectors importants 
que, com he dit ab,ms són localitzats, per exemple, 
dins cinc municipis dins totes les Balears, un d'ells 
dins Menorca, com pot ser Ciutadella, el mateix ens 
passa amb programa específic per a la moda «adlib» 
dins Eivi~sa. És dir, que de qualque manera aquesta 
integració dins l'estructura productiva és contempla
da, i a la nostra proposta no és la nostra intenció dur
la a terme. 

Pel que fa referencia al punt 3.2., jo, en principi, li 
he ele dir, Sr. Alfonso, que en aquest Pla no és pre
vist, ni es diu enlloc, ni es fara, donar ajudes indiscri
minacles, el que sí li vull dir també és que voste no 
avanci el debat del Pressupost, en el seu moment, quan 
es debati el Pressupost del 87, podrem tI-actar aquest 
punt, pero no avui. Per tant, en aquests punts, li vo
tarem que no. 

Al 3.2., que em diu, ampliar, jo li he dit que no es 
pot ampliar, ja que a la introducció del Pla deim que 
aquest Pla és extensiu a tots els altres sectors, a tots 
els sectors, i li llegiré textualment: «Hay que hacer 
constal- que los sectores» -li diré en mallorquÍ- «S'ha 
de fer constar que els sectors que no figuren en el Pla 
no queden, de cap manera, fora del Programa de Rein
dustrialització, sinó que es poden incorporar, en qual
sevol moment, als programes d'ajuda». No s'ha d'am
pliar, pel'que ja hi estan. Votarem, per tant, que no 
aquesta proposta de resolució. 1, una altra qüestió, vos
te ho ha elit, proposen aquests, i jo Ii eleman, i, per 
que no, la metalúrgia o, per exemple, també la' grife
ria? És que, posat així, també vostes s'han queelat curts. 
NosaItres, més el'una manera general, és extensiu a 
tots els programes, i ja li vaig explicar que el que no 
podem fer és un programa específic, per a cadascun 
deIs subscctors. 

Amb el que no estam d'acord és, a més arnés, amb 
el punt 3.2.1., que a aquest, precisament, també li vota
rcm que no, com és natural, i em remet a les explica
cions que he donaeles ja abans, quan parlavem, tractant 
una pro posta de resolució del PSM. 

Per la mateixa raó, la proposta 3.3., que diu que es 
creí:, en coHaboració, em remet a les explicacions que 
he donades abans, crec que aixo ho pot fer la LIei i li 
record que voste, perque ho sap, pero li ho record, 
que la ConselIeria de Comen; i Indústria té un progra
ma exclusiu per a artesania. 1 per aquest mateix pro
grama es poden elur endavant totes aqueixes propostes. 

Enlrant a un nivell general, global, a l'apartat 4, 
alIa on cm parla deIs sectors estructurats. Vostes, en 
aquest punt, em proposen una serie de modificacions 
que, a la major parl, són redistribucions, i em cregui 
que jo crec que són poc afortunaeles, deIs programes, 
perque no tenen en compte la realita t elels fets. 1 a 
tÍtol d'exemple, li esmentaré, per exemple, valgui la 
redundancia, que en el cas del calc;at vos tes propasen 
incrementar en 40 milions el programa per a la mi
llora de l'organització industrial que esta dotat en 5 

milions durant aquests 5 anys. 1 segurament voste no 
se n'ha adonat que aquest programa té com a objectiu 
incentivar les empreses perque realitzin analisis per a 
la millora de la seva organització, i aquestes analisis 
solen tenir un cost no superior a 400.000 pessetes, en
cara en el cas que la Conselleria subvencionas el 100 % 
d'aquests programes, que no és el cas, evidentment, ni 
ha sera, crec que és evident que no existiria mai una 
demanela suficient per poder gastar aquests doblers. O 
també, i a títol d'exemple, que en el programa de dis
seny, vostes proposen, mantenint el volum economic 
el'aquest programa, una redistribueió que concreta la 
des pesa en els dos primers anys, i aixo és precisament 
tot el contrari del que pretenim nosaltres amb aquest 
programa, alla on perseguin una redistribució dins el 
temps d'aquests incentius perque les empreses manco 
avanC;ades dins aquest terreny es puguin anar incorpo
rant progressivament. O també, i contínu a títol d'e
xemple, és el punt 4.4., alla on ens demanen que redui'm 
la elotació prevista per a la modernització de l'equip 
productiu dins el sector bijuter, quan, precisamcnl, el 
mateix sector ens soHicita que li augmentem, compro
metent-se, a més, a realitzar les inversions correspo
nents. Voste em parla que té una bona organització i 
una bona producció, precisament pel- aixo, precisament 
per aixo, perque ho diuen, i l'altre dia ho deia el Sr., 
no me'n record ara elel nom, el Sr. Rafel Timoner, que, 
precisament, ells es troben a «overbooking» de produc
ció, parlant en termes turístics, per tant, es aquí cIa
rament alla on s'ha de fer un esforc, prec:.[sament en 
aquestes renovacions, amb totes aquestes noves tec
nologies, per poder augmentar la seva capacitat pro
ductiva. 1 així, basicament, basicament totes. 

També ens parla de reduir 25 milions del programa 
de modernització d'equipaments dins la moda «ad-lib» 
quan, precisament, la mocla «ad-lib» es troba en una 
situació molt precaria, alIa on precisament, el que fa 
falta és la infraestructura, no crear dissenyadors, per
que després dissenyadors n'hi ha de bons i dissenyadors 
bons d'alIa se'n van, precisament, se'n van cap a Ca
talunya, elel que es tracta és de posar elins Eivissa una 
bona infraestructura, una bona estructura empresarial, 
de planta, em referesc, dins totes aquestes empreses, 
perque puguin fabricar i no haver d'anar, després, a 
subcontractar les seves comandes a al tres Comunitats, 
com pugui ser Catalunya. 

Tal vegada, de les modificacions que voste proposa, 
l'única que compartesc és la que fa referencia a l'aug
ment de la dotació elel pressupost de captació de no
ves indústries o ele noves empreses. Aixo, evidentment, 
es tic convenc;ut que sera necessari, pero la via sera una 
altra, i no aquesta que voste proposa, ja que en el mo
ment en que l'Administració Central dugui a temle els 
seus plans el'intangibles i les empreses ele les nostres 
illes, de Balears, es puguin acollir a aquest programa, 
ana m molt endarrera i estaríem molt contents, amb 
aquesta mesura, que aquests pbns siguin eficac;os, sense 
cap dubte s'aniran lliberant recursos del Pla de Rein
dustrialització ele les Balears, que es podran dedicar a 
aquest programa de captació de noves inclústries, pro
grama aquest que, per una altra part, no esperam que 
suposi una gran extorsió, com ja li vaig dir, de recur
sos durant aquest primer any. 

Em fa la impressió, per tant, que a tenor d'a
questes visites que s'han produ'it darrerament a les nos
tres illes, per part deIs responsables del Ministeri d'In
dústria, arel, precisament, de la presentació elel Pla 
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de Reindustrialització, que aquests plans d'intangibles 
cobraran un nou impuls, supós, o quasi quasi podria 
assegurar que aixó es pot considerar com el primer 
resultat d'aquest Pla de Reindustrialització de les nos
tres illes. 

Ha fet una referencia, voste, Sr. Alfonso, que no 
havíem ni tan soIs parlat amb la CAEB, i jo crec que 
és completament tot a l'inreves. Voste em modifica, em 
retoca les quantitats dins aquests programes al seu únic 
i exc1usiu criteri, sense, voste, el que no ha parlat, per
que d'aquí es despren perfectament amb les empreses 
i amb els subsectors. El que jo li puc dir i, a més, fent 
referencia a una cita que deia l'altre dia el Sr. Moll, 
dient que no ni tan sois no havíem parlat arnb els sin
dicats, sinó tampoc amb les patronals, li he de dir que 
nasal tres, sí, tres vegades amb UGT i quatre amb Co
missions Obreres, i amb les associacions sectorials, amb 
tates, un caramull de vegades. No em parlin aquí de 
coordinació, que vostes estan tan ara acostumats i volen 
parlar dc coordinació, pero crec que són vos tes els que 
no van coordinats en aquest tema, Sr. Moll, perdó, 
Sr. Alfonso. 

1 amb el que fa referencia a l'empresa pública, jo 
li he de dir que qui ha de gestionar aquest Programa 
de Reindustrialització és el Govern, aquesta responsa
bilitat és nostra i no seva, per tant, ens deixin a nos
altres, al Govern, gestionar el nostre programa, i vos
tes, el controlin a través deis mecanismes que preveu 
aqueixa Cambra. No vol dir aixo, no vol dir aixo, que 
si en el seu cas, ha creim oportú no creem aquesta em
presa pública, pero ens ho deixi a nosaltres gestionar i 
no ens digui com ho hem de gestionar. 1 a tí tal infor
matiu, li puc dir, per exemple, que estic a punt, pre
parat per poder elur a aquest Parlament una fundació 
pública que dugui tot el tema del disseny, ja veu que 
més o manco som conscients de les dificultats que 
tendrem per dur aquest programa endavant, pero dei
xi que siguem nosaltres qui ho gestionem, no ens di
gui com hem de gestionar. 

Gracies. 

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

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Comem;arem 

[Jer darrera, i després tornarem endavant. Jo, el darrer 
tros del senyor, la darrera part de la interven
ció del Sr. Conseller, m'ha paregut, sobretot res
pecte de l'empresa pública, que voste no accep
tava aquesta possibilitat de crea ció d'una empresa 
pública p¡:rque ho deiem nosaltres. Sr. Conseller, 
voste ha dut el Pla de Reindustrialització en aquest 
Parlament, l'ha dut, no perque l'aplaudiguem, 
Sll10 perc,ue li anem en contra, a favor, li pro
pose m millares, etc., no etn digui que els deixem 
fer, si vol que els deixem fer, apleguem els papers, ens 
n'anal11, retiren aqucst Pla, l'apliquen per Decret i hem 
acabat. Peró no em digui que .els deixem fer la seva po
lítica, la faci, no hi tenim reS a dir, ara, si ho duen 
aquí, és perque els facem proBíostes. 

Comen<;:am pel darrer. Jo' ~rec que hi ha un tema 
que és important i m'ha preoé'dpat, voste diu, Sr. Con
seller, que anem als temes con¿1;'ets de cada sector i 
deixem-nos de filosofies i d'objectibs. Aixo m'ha preocu
pat molt, i li diré per que. Sr. Conseller, els temes 

concrets només caben dins uns objectius generals, dins 
uns objectius generals, si no, fracas absolut. Ho ten
gui en compte· sempre, aixó. Es pot prendre una me
sura concreta, una operació quan el malalt se'n va a 
pic, peró no hi ha cap metge que faci una operació, 
excepte que sigui a vida o mort, perque hi ha hagut 
un accident, sense haver fet un examen del malalt, sen
se haver fet una analisi global d'aquest malalt, per
que tal vegada li lleva un panadís, i té una hemorragia 
de la qual no en pot sortir, perque és diabetic o el que 
sigui. Tengui en compte aixO. Les analisis són globals, 
aixó m'ha preocupat i m'agradaria que m'ho desmen
tís, perque tal vegada no volia dir aixo, pero jo ho he 
entes. Per tant, aixo sí que és important de la seva 
intervenció, nosaltres creim que l'important no és el 
sector cal¡;at, el cal<;:at bijuter, l'important és que voste 
es creu que s'ha d'impulsar el sector industrial, i amb 
aixó hi estam d'acord, que sigui el cal¡;at, molt bé, que 
sigui el moble, perfecte, que sigui la micro-electronica, 
bé, ens és igual, és el sector industrial que s'ha d'im
pulsar, dins uns objectius globals. Per favor, m'agrada
ria que em desmentís aixo, pero jo ho he entes. 

Una discrepancia fonamental, i no crec que sigui 
tan grossa, perque ha dit el mateix, pero és que vos tes 
no volen reconeixer que el concepte global de cost d'in
sularitat és inexistent, que hi ha uns costs de transports 
eleterminats per a certes coses, i avantatges de trans
port determinades per altres, i, si no, em diguim com 
s'haguessin pogut mantenir moltes indústries en aques
tes illes si no hi hagués hagut el cost diferencial ele 
transporto Per favor, hi ha coses que ten en cost d'in
sularitat, i que és dolent que siguin a unes illes, i hi ha 
coses, hi ha sectors i productes que és bo que siguin 
a unes iIles. Per tant, la quantificació global del cost 
d'insularitat, tots els economistes que l'han feta, I'han 
considerada bastant baixa, i és evident que no podem 
vendre que aquestes illes són extraordinaries per a la 
indústria, si deim que tenen un alt cost d'insularitat, 
aixo és evident. Per tant, nosaltres, que els proposam? 
Que rompin la muralla psicológica, i qualque vega da 
real, perque nosaltres reconeixem que per exportar mo
bIes, esser a una illa, és car, és evident. Pero, per expor
tar patates, esser a una ilIa, no és car. Pcrque és més 
barat el transport de pata tes per mar que el transport 
de pata tes per carretera o ferrocarril. Miri quines coses. 
És distint, per tant, no podem generalitzar. 1 el que 
volem vendre als futurs inversors, crec que vostes tam
bé, és que aixo no és dolent, és, bé, que té coses do
lentes ibones, i per a noves tecnologies d'alt valor afe
git, és bo, perque aixó, aquestes noves tecnologies que 
s'exportin per tren o per carretera o per avió, etc., i ha 
tenim bé. 

A mi em pareix bé, em pareix bé, lógic, bé no, 
logic, que vos tes no ens acceptin les esmcnes concretes, 
les propostes de resolució concretes de varia ció de pro
grames. Em pareix bé, peró crec que no les ha estudia
des a fons. Voste em diu, vos tes no han parlat, bé, 
voste em diu que sí que han parlat amb la CAEB, no, 
m'ha dit sí hem parlat amb els sectors, jo ja ha sabia, 
no li he dit que no haguessin parlat amb els sectors, el 
que sé, m'han dit al1res instancies, ja estam, no diré 
qui, que vostes amb la CAEB, Organització Empresarial 
no hi han parlat, amb la CAEB, no amb els sectors, 
amb la CAEB. No és que sigui imprescindible pactar 
amb una Patronal, no és imprescindible, a nosaltres ens 
pareix regular que no hi parlin, perque representa el 
conjunt deIs sectors, i sempre creim que anam global-



24lO DIARI DE SESSIONS / Núm. 81 / 17 desembre 1986 

ment al t ema, pero aixo no és important, l'important és 
que no tot el que digui el sector que s'ha de fer, s'ha 
de fer, en absolut, i molt manco en inversions, si voste 
el sector X, i ara ja, ja, el sector de bijuteria 1i demana 
doblers, subvenció per invertir amb equips, jo ho trobo 
normalíssim, i el sector hoteler que n'hi demanara, i 
quant més n'hi doni, millor. Perfecte, no hi ha cap pro
blema per al sector, demanar doblers , voste, i és el 
qUB hem fet nosaltres, jo supos que voste també, hi 
ha discrepancies, ha d'analitzar els estudis que té, si 
aquesta petició del sector és l'adequada, i nosaItres 
creim, i no hi ha tampoc tantes diferencies, que, per 
exemple, amb el tema de disscny, és molt més impor
tant al sector un «shock» de disseny en cal<;at, un 
«shock » de disseny enguany i l'any que ve, perdó, rany 
que ve i l' altre, que no un programa suau de disseny, 
després feim inversions de manteniment, és una altra 
cosa, per al «shock » industrial. I creim que en aquests 
moments a bijuteria, que té doblers per autofinan<;:ar
se no li fan faIta ajudes per, és a dir, per, és a dir, 
nous equips. No li fan falta doblers per aixo, tal vega
da li fan [alta ajudes per a promoció industrial, inver
sió comercial, pero creim, deIs estudis, d'aquell totxo, 
alla l'he deixat, alló gros, deis estudis, que no els fa 
falta aixo. A posta proposam aquestes coses. 

No tornare m ent rar en el temes sectorials, perque, 
jo li he de dir una cosa, i voste també m'ho diu, estic 
segur que m'ho dira, és un Pla d'Industrialització on 
les inversions són indicatives, és evident que ningú no 
l 'obligara, a voste, a invertir 30 milions o 50 milions en 
diseny l'any 87, o 35, en disseny de bijuteria, si .no hi 
ha possibilitats d'aquesta inversió, i que voste n'hi in
vertira 50, teóricament, si veu que hi ha necessitat de 
50. Pero era una. qüestió de discussió, de tecnica del 
Pla el que feiem. Aixü és dar, i, per tant, no hi €ntra
rem més. Nosaltres creim que la clistribució de «shock» 
rapid els primers anys, és la més necessaria per agafar 
aquest carro. Bé, si vostes creuen que no, molt bé. Es
perem que no duguin enclavant vos tes el Pla, que l'hi 
duguin uns altres i que siguem nosaltres. 

Acabaré amb el tema de filosofia i objectius. És 
evident que en l'escrit de cinc folis, vos tes diuen els 
problemes que té la indústria, pero és que vostes no es 
creuen que aixo sigui un Pla, Sr. Conseller, encara que 
Ii ho diguin, vos tes pareix que no s'ho creuen. Un Pla, 
vos te ho sap, ho sap tan bé com jo, i tan bé com tots 
els Diputats d'aquesta Cambra, un Pla té una estruc
tura, que no són estudis de sectors, només, sinó una 
estructura. I aquesta estructura c1iu on vull anar, quias 
objectius tenc, discutirem si aixo és objectiu o no, val, 
pero quins objectius tenc, aquests, i els especifiquen, 
els objectius són aquest, aquest, aquest, aquest i 
aquesto Perfec tc. 1 queden, 1, 2, 3, 4, 5 i 6, 10, 18, 24. 
Queden dars els objectius, no són dins una explicació 
generalitzada com estan alla. I, amb que m'inspir, quina 
és la filo sofía, que és el que em du a tots aquests objec
tius i a tot el Pla, aquestes coses, aquestes coses i aques
tes coses. 1 aixo és indiscutible, dins un Pla. Si el Pla, 
com voste cm deia en un principi, és únicament i exclu
sivament, les sopes o els c iurons de cadascun deIs sec
tors, aixo no és un Pla. Nosaltres volem, i crec que 
voste també, pero nosaltres volem que aixó sigui un 
Pta, i, per tant, posam objectius i filosofia. 1 li dic m és 
coses. Si eIs procediments de la Cambra haguéssin es
tat o fossin en aquests temes, que són molt estranys, 
molt més agils, segurament, en eoHaboració i amb me
sos, si ho ha~ués presentat fa mig any o un any, amb 

mesos, amb equips, haguéssim pogut redactar un altre 
tipus d'introducció al Pla, deixant els estudis secto
rials, que hagués estat molt més cIar i haguéssim estat 
d'acord. De tates maneres, li agraesc que els objectius 
ho hagi reconegut. 

Voldría que es repensas el tema de l'empresa pú
blica, perque, em cregui que no té altra solució. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Sr. Conseller, pot lancar la qüestió incidental. 

EL SR. OLIVER MUT: 
Sí, molt breument, Sr. President. Sr. Alfonso , és un 

Pla de Reindustrialització. Per a nosaltres els objectius 
i la filosofia són molt clars. Crec que per a voste tam
bé, crec que aquí hem posat un poe de maquillatge per 
part se\'a, perque, si no, anem a veure les resolucions 
les propostes de resolucions que voste ha presentat: 
Tret ele la quantifieació deis programes, que ti he de 
recordar que aqueixa distribució vos te, dins Comissió, 
l'h agués poguda fer, pero dins Comissió va callar i 
no Ji va interessar cntrar clins aquest tema. Fins i tot 
varem estudiar i varem analitzar i varem llegir, una lec
tura rapida, els estudis, alla on s'aecepta que les con
cIusions eren les encertades. I 011 es va dir que també 
els programes eren els adequats per dur-Ios endavant . 
Voste retoca la quantificació de dins aquests progra
mes, no em digui que ho h aguéssim pogut fer conjunt, 
perque el Pla el varen tenir, almanco, tres setmanes 
dins el Parlament per poder-lo estudiar. Haguéssin po
gut fer les propostes dins Comissió i no les feren. 1 
estic conven¡;ut que aqueixa quantificació és la millor, 
és l'encertada i és la que nosaltres volem, i no perque 
ho hagin dit els empresaris, sinó perque nosaltres a la 
Conselleria, tots els programes de la Conselleria els hem 
fet sempre conjuntament amb el sector, sabent el que 
volen ells i sabent el que volem nosaltres, i anant a un 
acord, perque pensi que l'empresari és el que ha de 
gastar després aquests diners, si nosaltres posam una 
dotació a un programa sabent positivament que aquell 
programa no es pol gastar perque l'empresari té altres 
necessitats i esta interessat de mutu acord amb nos
altres amb uns altres programes, nosaltres feim el que 
creim conjuntament, sempre, sectorial, i nosaltres, que 
ha d 'anar endavant. 

Cree, una vega da més, Sr. Alfonso, que, en defini
tiva, estam quasi practicament d'acord dins aquest Pla, 
únicament ens separen una miqueta aquests retocs que 
s'han fet dins la quantificació, a part de l'empresa pú
blica, perque tota la resta, de filosofía i d'objectius, en 
el fons, són eIs mateixos, voste em diu que no són espe
cifica ts aquests objectius, pero que es desprenen, en 
definitiva, crec qu e parlam de maquillatge i no realment 
de propos icions no de llei, en aqueixes primeres. 

Craei es. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Conseller. 
El altres Crups, volen fixar la seva posició? 
Crup Mixt, té la paraula el Sr. Damia Pon s Pons. 

EL SR. PONS PONS (DAMIA): 
Sr. Pres ident, Sres. i Srs. Diputats. Atesa I'hora, in

tervendré des de l'escó, dir que donaré suport a totes 
les proposicions del Crup Socialista, pero en voldria 
destacar dos elements. 

I 
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Primer de tot, m'ha paregut molt interessant l'a
partat 2.2., que ens parla, com objectiu, de salvar la 
muralla psicológica i real, qualque vegada, que suposa 
la realitat insular de les Illes Balears, fomentant els co
neixements deIs indubtables avantatges que la nostra 
situació geografica, economica, etc., ofereix als inver
sors. Jo els agraesc que hagin aportat aquest element 
que, potser no sigui ben vist a l'hora de fer una certa 
demagogia pública, peró em pareix un element de re
flexió i que ve a rompre amb una dinamica victimista, 
una dinamica de pseudo-ai'llament que s'ha anat fomen
tant dins aquestes illes. Dins les Illes s'ha parlat mol
tíssimes vegades del fet insular, sempre com un fet 
negatiu, com un fet que incideix d'una manera ruptu
rista dins la dinamica economica, dins la dinamica de 
les comunicacions deIs ciutadans de les Illes. Aixo és 
un fet que, fin s i tot, crec que els mateixos que han 
llan¡;:at aquesta propaganda, m oltes vegades amb la fina
Jitat d'estirar dcls poders centrals recursos cconomics 
emparats en la siLuació de les Illes, d'a'illamcnt i que 
tenien un cos t negatiu, han acabat creient la seva pro· 
pia propaganda. Certament, la insularitat, entenc, que 
té uns fets negatius i uns fets d'alllament, pero també 
t é uns fets positius i uns fet s de comunicació, i ja que 
tantes vegades he aportat elements historicistes a aques
ta Cambra, no em sap greu fer-ho una vega da més. És 
un fet que les illes del Mediterrani, concretament les 
Ilustres, precisamcnt a causa de la seva situació d'iI!es 
d'estar comunicades per la mar, han pogut participa; 
de molts de fets economics i culturals historics que 
s'han prodult dins Europa, dins el món Mediterrani en 
concret, que moUes arees, pensem en les mUIltanyes 
sUlsses o en fets alllats dins la Península Iberíca com 
puguin ser Les Urdes, aquests estan alllats, ho han' estat 
historicament , i no nosaltres . Vull dir que, amb aixo, 
aquesta proposta del Grup Socialista, em pareix respon
sable, perque ve a rompre amb una dinamica pseudo
victimista, que, des de les Illes s'ha impulsat i, fins i 
tot, ha arribat un moment que ha creat una psicologia 
a'illacionista que, de cara a les inversions economiques 
i industria ls de les Illes, incideix negativament, i és bo 
que es digui i que s'aprovi, jo esper que s'aprovi, aquest 
fet, I'alllament, com un fet, en tot cas, materia a discu
tir, e lem ents positius i elements negatius , pero que po
si tius, n'hi ha. 

Un altre element que m'ha paregut positiu i desta
cable és el 4.6.2., referit a la creació d'un capital, 
amb capital suficient d'una empresa pública per 
gestionar el programa. És important reconeixer que 
el tema de les empreses públiques, tampoc no és un 
cIernen t a discutir, I'elemen t públic és un fet constitu
cional i estatutari, és a l'article 67, cit de memoria, tal 
vegada em puc equivocar, pero em pens que no. tS 
necessari acabar amb aquestes proclames de liberalis
me fals i primitiu, si impulsam un Pla de Reindustria
lització, és perque tenim unes propostes que no són de 
liberalisme primitiu, i s i és " chicle adient, i crec que 
el Sr. Alfonso ha estat bastant ,cIar, perque de temes 
economics es ta molL més in fo¡1ma t que jo, crec que 
aquesta empresa pública, sí és el vehicle adient facem 
aquesta empresa pública, no cns ':<tmaguem darr~ra teo
remes ps~~do-liberals, per impedir la creació d'un ele
ment pOSItlU per a la nostra econ~.'mia i que fa viable i 
si és viable, per que no ho hem' de fer, d'impulsar la 
reindustrialització a les nos tres ille~ Jo crec que quan 
discutim un tema en aquest ParladJent, els elements 
pseudo-icleologics, els partits presos, els pe rjudicis s'han 

?e deixar de banda, si l'empresa pública es demostra, 
1 l'argument a mi m'ha paregut bastant convincent, 
com l'eina adient, facem empresa pública, i deixem els 
teoremes pseudo-liberals dins la biblioteca de la histo
ria o de la pseudo-historia. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Sr. Sebastia Serra Busquets , pel Grup PSM-Esquer

ra Nacionalista, té la paraula. 

EL SR. SERRA BUSQUETS : 

Gracies, Sr. President. El to del debat ha canviat, 
estam tots reposats, tranquils, i aixo és bo, i, fins i tot, 
fa una estona, el Govern, fin s i tot, ha arribat a vota r 
coses que ha dit que votaria en contra i llavors a favor, 
es veu que aixo del to un poc e levat va bé. A veure si 
ara, amb el to suau, també pot anar un poc bé, aixo. 

Per a Esquerra Nacionalista-PSM, les propostes so
cia lis tes són unes propostes, i amb aixo, estam d'acord 
amb el Govern, bastant complementaries, i jo diria que 
m és que complementaries, coincidents, amb moltes co
ses que diu el Pla de Reindustrialització. La diferencia 
grossa que existeix, només és una: és la qüestió d'a
questa empresa pública, i nosaltres creim que aixo és 
logic, que hi pllgui haver un cert debat, un ccrt deba t, 
pero jo cree que l'Administració Autonomica, quant a 
empresa pública, no té mala experiencia, és a dir, que 
en té una d'organitzada, i pens que, en principi, no hi 
ha un funcionament que almaneo s'hagi discutit en 
aquest Parlament eom a negatiu i, per tant, jo crec que 
aixo és un indici que és possible que existeixi una em
presa pública que seria la segona del Govern de les 
IIles Balears, és a dir, que no és que haguem fet massa 
coHectivisme, ni prop fer-hi, al contrari, pero que, en 
definitiva, podria obrir unes expectatives. 

Respecte de la resta, bé, dil', senzillament, que nos
al tres li clonam suport, és una sistematica d'un progra
ma perfectament factible, creim que esta dins la línia 
que actualment es dur a terme en el Govern de tota 
Europa Occidental, siguin social-democrates o siguin 
més centristes o de dreta, i, en definitiva, pensam que 
és el ¡-cal, el factible dins la conjuntura. No compren
dríem que no hi hagués un suport, perque és una cosa 
molt scnzilla. 

Només dir, per part nostra, que en cas que es 
votas a favor, demanarícm que hi hagués acord entre 
tots els Grups Parlamentaris a afegir un punt 3.2.5 ., a 
I'esquema, que fes referencia a indústries de cultura, 
oci i material esportiu. Aixo, en cas que tot es votas 
a favor, és claro 

EL SR. PRESIDENT: 

Pel Gmp Regionalista de les Illes, té la paraula el 
Sr. CristOfol Triay i Rumbert. 

EL SR. TRIA Y RUMBERT: 

Gracies, Sr. President. Molt breument, per dir que 
e l Gmp Regionalista ha dividit les propostes de resolu
ció en dos blocs i donara su port al primer bloc on 
parla deIs objectius, concretament als cinc punts, con
sideram que amb aquestes propostes de resolució es 
concreta molt més el que el programa presentat pe! 
Govern ens havia aportat i, per tant, donarem suport a 
tots cinc. 
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Quant a l'apartat número 2, quant a la filosofia del 
Pla, donarem suport a la proposta 2.1., alla on ralla 
d'elevar el nivell tecnologie ele la indústria de la Co
munitat Autonoma, cosa que obviament el Pla recull, 
pero aquí queda recalcat amb més quantificació. 

A partir eI'aquí, nosaltres creim que, en definitiva, 
no millora el Pla que el Govern ha presentat. 

Quant a l'apartat número 3, de propostes a nivell 
general, entenem que dins el Pla hi ha una porta oberta 
a qualsevol actuació en els subsectors i, per tant, voler 
quantificar-ne aquí alguns, aniria en perjuelici que al
guns deIs que aquí no es quantifiquen, no poguessin 
entrar dins el Pla. Per tant, consideram millor la pro
posta tal com ve redactada en el Pla, i nosaltres a tot 
aquest apartat votarem en contra. 

Quant a les propostes que van ja a nivell de cada 
sector, cah;:at, bijuteria, marroquineria, etc., entenem 
que mentre no se'ns demostri el contrari, la feina feta 
per la Conselleria en coHaboració amb els sectors pot, 
en definitiva, millorar i fer possible el que des de ca
dascun deIs sectors s'ha anat demanant, ac;o no vol dir 
que el que cadascun deIs sec10rs ha demanat sigui el 
que el Govern hagi fet, pero que, mentre no es demos tri 
el contrari, consideram que és millor i prioritari fer les 
actuacions, un poc, en demanda del que des d'ells s'ha
via dit. Com a exemple un poc significatiu i des de 
Menorca ho coneixem, el sector de bijuteria, nosaltres 
som del parer, també, que en aquests moments el tema 
de comercialització no és el que més faci falta, sinó que 
s'esta fent molta feina elurant els darrers anys, a través 
de l'ITEP, i consideram que la quantificació feta tal 
com esta en el Pla és millar que la que el Grup Socia
lista proposa. 1, per tant, no és que sigui una postura 
tancada quant a no donar suport" a aquestes accions con
cretes, pero entenem que el Pla és un Pla flexible i 
obert i que, en definitiva, les aportacions fetes pels sec
tors des de la Conselleria poden donar una solució mi
llar que la que proposa el Grup Socialista en aquesta 
Cambra. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Mortes gracies, Sr. Diputat. 
El Sr. Alfonso té la paraula. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Seré molt breu, 

pero que hi ha dos temes que sí trobo importants i que 
ningú, el Conseller sí, molt aviat, no hi ha volgut 
entrar. 

Parlam eI'un Pla de Reinelustrialització i ens han 
donat una serie ele sectors, m'estic referint al punt 3.1., 
i al punt 3.2. i al punt 3.3. Que vol dir un Pla de Rein
dustrialització? Que s'han estueliat una serie de sec
tors industrials, s'ha estudiat el conjunt elel sector in
dustrial i s'ha dit, hem d'actuar, i hem d'actuar cap 
aquí. A mi que em eligui el Pla que tot és obcrt, ens 
bastaven les cinc pagines primeres, no ens feia falta 
res més. El Pla és un conjunt d'actuacions i en aquest 
Pla no hi ha artesania en tota la discussió, en aquest 
Pla no hi ha indústries ele components especial s ele con
trucció, en aquest Pla no hi ha inelústries clerivacles 
d'agricultura, en aquest Pla no hi ha indústries com
plementaries d'equipament nautic, i si hi són, és que 
no hi ha Pla. Hem ele ser clars, per que ens presenten 
2.000 folis? Per perdre el temps, per que estudiem i 
perdem el temps? No, nosaltres els deim que amb 

aquesta mateixa filosofia facin estudis rapids, a fons, 
pero rapids, d'artesania, indústria, etc., etc., etc., i els 
incorporin al Pla, no que siguin oberts a qualsevol aju
da. Per a aquest viatge no feien falta aquestes beaces. 
Aixo és c1aríssim. 

I el segon tema. Si continuam amb les ajudes ge-
,neralitzades, el 3.1., continuam amb les ajudes genera
litzades, a que ve planificar? És que és el mateix, som 
al mateix campo Vostes planifiquen per no fer cas del 
que fan, és que no ho entenc. M'agradaria que algú 
m'explicas que si es planifiquen uns sectors determi
nats, es vol actuar a tot el conjunt, i com hi actuaran, 
en funció de que? En funció de quins estudis? En fun
ció de quin disseny industrial? No ho sabem, aquí no 
ho sabem. Que hem discutit, aquí? Jo crec, em fa l'efec
te, amb aquesta generalització de sectors, amb aquesta 
generalització d'ajudes, que hem estat perdent quatre 
hores, deu o dotze entre Ponencia i Comissió perquc 
tanmateix el Govern actul industrialment, no en funció 
d'un Pla, sinó en funció del que vulgui, i m'hagués pa
regut bé si no ens haguessin marejat amb un Pla In
dustrial. Així ele cIar. 

El tercer punto Jo no entenc com el Conseller em 
pot dir, elesprés d'un any i mig, quasi elos anys ele la 
Llei d'Artesania, que aquest tema el té resolt, em vol 
dir com? 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Acabat el elebat i tal com ha transcorregut,. con si

deram la Mesa que hem de sotmetre a votació la pro
posta del Grup Parlamentari Socialista de la manera 
següent: es divideix, molt cIarament, en 4 apartats, el 
primer traeta deIs objectius i compren del punt 1 al 
punt 5; en el segon votarem la filosofia; les propostes 
a nivell general i les propostes a nivell sectorial. En 
conseqüencia, deman a la Cambra, punt primer, objec
tius, que compren des del punt 1.1. al punt 1.5., tots 
conjun tamen t. 

Sí '" 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Quedara una filosofia molt curta que s'aprovaria el 

grup 2.1., no entenem els altres que no s'aproven, pero 
aquest s'aprovaria, per tant, que es voti a part. 

1.1. SR. PRESIDENT: 
Així anam a fer-ho. Per tant, punt ir, objectius, de 

1'1.1., a 1'1.5. Sres i Srs. Diputats que votin a favor, es 
volen posar drets, per favor? 

Queda aprovat per unanimitat. 
Grup 2n de propostes. Filosofia, punt 2.1. Sres. i 

Srs. Diputats que votin a favor, es volen posar drets, 
per favor? 

Queda aprovat per unanimitat. 
Punt 2.2. i punt 2.3. Sres. i Srs. Diputats que votin 

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

posar drets per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
Vots a favor, 23; voLs en contra, 26; abstencions, 

cap. Queden rebutjats aquests dos punts, 2.2. i 2.3. 
Propostes a nivell de earacter general, punt 3r. Tot 

ell conjuntament, que compren des elel punt 3.1., al 
punt 3.3. Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es vo
len posar drets, per favor? 
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Poden seure, moltes grades. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es volen 

posar drets per favor? 
Poden seure, moltes grades. 
Sres. i Srs. Díputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
A favor, 23 vots; en contra, 26; abstencions, cap. 
1 p er últim, punt 4 que compren des del punt 4.1. 

al punt 4.6. Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es 
volen posar drets, per favor? 

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

posar drets per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Sres . i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
Vots a favor, 23; vots en contra, 26; abstencions, 

cap. Queelen rebutjats. 
1 passam al darrer punt de l'Orelrc elel Dia. 
Ah!, perdó. HelTl de passar a la votació conjunta ... 

EL SR. VERGER POCOV1: 
Sr. Presiden 1. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sí. 

EL SR. VERGER POCOV1: 
El nostre Grup té una resoludó, una resolució de 

proposta, a la qual, nosaltres entenem que elesprés se 
solmetra a vota ció tot el Pla de Reindustrialització 
incorporant part de les propostes aprovades per majo
ría. Si és així, nosaltres retiraríem aquesta proposta 
de resolució. 

EL SR. PRESIDENT: 
Precisament, tenint en compte el que disposa l'arti

ele 172, fa falta el pronunciament d'aquesta Cambra 
elins una votació final conjunta, aprovant el Pla. Pcr 
tant, eleman a la Cambra: 

Sres. i Srs. Diputats que votin el Pla tal com ha 
quedat votat després del debat, es volen posar elrets, 
per favor? 

Queela aprovat el Pla per unanimitat. 

IIl. 
El elarrer punt de l'Ordre del Dia fa referencia a 

la Proposició no ele Llei, presen lada pel Grup ParIa
mentari Socialista. Sra. Secretaria, en vol fer lectura, 
per favor) 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 

«El Pla d'Ordenació Sanitaria afecta molt especial
ment en la seva forma i contengut tots cls municipis de 
la Comunitat AutOnoma. Per tot aixo, el Grup Parla
mentari Socialista presenta la \~egüent Proposició no 
ele Llei: 

l.-Prcviament a l'aprovaci<~ ' elefinitiva pc1 Parla
ment elel Pla cl'Ordenació SaniUu:ia s'obrira un període 
ele consulta amb cls Ajuntaments, durant el qual, 
aquests podran presentar aHeg<t,:ions, les aHegacions 
pertinents al Govem de la Comurhtat Autónoma. 

2.-Que a la vista de les aHeg{lcions presentades 
pels Ajuntaments i previa deliberacÍ'Q, el Govern de la 
Comunitat Autonoma enviara el Pla ii'Ordenació Sani
taria al Parlament per a la seva aprovació definitiva.» 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sra. Secretaria. 
No s'ha presentat cap esmena, segons acrediten els 

serveis administratius de la Cambra. 
Per defensar la Proposició no de Llei, té la parau

la pel Grup Socialista, el Sr. Joan March i Noguera. 
Disposa, Sr. Diputat, d'un temps de deu minuts. 

EL SR. MARCH NOGUERA: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. El Pla d'Orde

nació Sanitaria sera debatut en aquesta Cambra i a les 
seves comissions al llarg deis proxims mesos, per tant, 
voldria avui cenyir-me al que és el text d'aquesta Pro
posició no de Llei i entrar, en altres ocasions, al que 
és la qualificació, podem dir, jurídica d'aquest Pla 
Director d'Ordenació Sanitaria que ha enviat el Govern 
al Parlament, perque creim nosaltres, bé, tenim una 
interpretació molt determinada, creim que sí , que evi
dentment és un mapa d'ordenació sanitaria, pero que 
no és res més que aixó, i, en el seu moment, hi haura 
un debat sobre aquest tema. 

Tampoc no volem entrar en el que seria la bondat, 
o no bondat, possibles canvis que es puguin introeluir 
en la tramitació parlamentaria e1'aquest Pla, sinó que 
ens volem ajustar al text ele la Moció. 

De que tracta? Bé, hi ha un antecedent, nosaltres, 
per fer un poc d'historia de per que hi ha aquí, 
en aquest moment, en discussió un Pla d'Ordena
ció Sanitria. La veritat és que ja anteriorment, en 
els temps elel ConselI General Interinsular, es va 
iniciar el primer Pla d'Ordenació Sanitaria de la 
nostra Comunitat i se'n va confeccionar un que 
va sortir publicat per Ordre de 20 de febrer de 
1981. Vull llegir, simplement, la introelucció a aquest 
Pla, per veure en que ens basam, nosaltres, en fer 
aquesta Proposició. L'ordre de publicació, de 20 de fe
brer del 1981 deia el següent a I'apartat 2n: «Las cor
poraciones y estamentos interesados que se consideren 
afectados podrán hacer cuantas alegaciones estimen 
oportunas en el plazo ele veinte días, contados a partir 
de la publicación de la presente Orden en el Boletín Ofi
cial del Estado». Bé, és a dir, que hi ha un antecedent 
moIt clar que no és tan sois un anteceden! que a l'em
para el'aquesta Ordre, per la qual s'han elaborat tots els 
mapes d'ordenació sanitaria que existeixen a distintes 
Comunitats ele l'Estat, per exemple coneixem els de La 
Rioja, el País Basc, Astúries, Galícia, tots es fan amb 
aquesta ordenació sanitaria, perque són anteriors a la 
posada en marxa ele la Llei Basica ele Sanitat. Si, per 
exemplc, concretam i partim d'un exemple molt con
cret, quan es fa l'orelre de publicació al Butlletí Ofi
cial del País Basc, del mapa d'ordenació sanitaria del 
País Basc, es diu a I'article 2n: «Las Corporaciones Lo
cales y profesionales interesadas que se consideren afec
tadas podrán hacer cuantas alegaciones consideren 
oportunas en el plazo ele veinte días contados a partir 
de la publicación ele la presente Orelen en el Boletín 
Oficial del País Vasco». Que passa? El tema és que tots 
els mapes cl'ordenació sanitaria previament a la seva 
aprovació clefnitiva han estat consultat als Ajuntaments, 
és a dir, aixü significa que hi ha hagut una primera 
publicació als butlletins ele la Comunitat Autónoma, 
que, per tant, ha estat publicat el Pla, que en aquest 
moment no ho ha estat, és a dir, ha entrat al Parla
ment, pero no hi ha hagut una exposició pública del 
Pla, i a partir d'aquesta exposició pública, hi ha un pe
ríoele ele presentació d'aHegacions i posteriorment, el 

, 
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mateix Govern que ha presentat el Pla, el toma, té en 
compte les aHegacions, fa les reestructuracions que con
sidera óportunes i es procedeix a la seva publicació 
definitiva. 

Per tant, si es veu bé el text de la nostra Proposi
sió no de LIei, nosaltres no intentam, com se'ns ha dit 
en el transcurs d'aquestes darreres setmanes, aturar el 
procés que el Pla d'Ordenació Sanitaria es pugui de
batre en el si del Parlament, sinó que el que intentam 
és que a 1'hora de 1'aprovació definitiva hagin estat 
consultat els Ajuntaments. Nosaltres creim que és pos
sible, atés que el Pla d'Ordenació Sanitaria, si bé s'ha 
constitult la Ponencia, encara no s'ha entrat en el seu 
debat, definitivamcnt ja sera en un període posterior 
al mes, a la primera quinzena del mes de gener, és nor
mal que s'entri en discussió, que ja si el Govern de la 
Comunitat Autónoma té la voluntat que aquest Pla si. 
gui consultat amb els Ajuntaments, pot publicar en el 
Butlletí de la Comunitat Autónoma aquest Pla, pot 
obrir un pcríode, per exemple, de vint dies, pot ser 
adequat per tal que es presentin les aHegacions i, en el 
moment dels transcurs, que es vagi debatint dins el Par
lament aquest Pla d'Ordenació Sanitaria, arribin ja les 
proposicions definitives d'acord amb el que els Ajun
taments hagin pogut dir. Crec que aixo és completa
ment factible, crec que aixó no entorpeix el procedi
ment del debat dins el Parlament del Pla d'Ordena
ció Sanitaria, i creim que, d'aquesta forma, el que és 
el mapa d'Ordenació Sanitaria, que creim que tots po
dríem es tar al final d'acord amb un mapa realment con
sensuat i que amb coneixement deIs Ajuntaments que 
hagin fet les seves aHegacions, crec que podria ser mol! 
productiu per al conjunt de la Comunitat. 

Gracies. 

EL SR. AGUILú FUSTER: 
Gracies, Sr. March. 
Grups quc volcn intervenir? 
Pel Grup Mixt, té la parauIa el Sr. Damia Pons. 

EL SR. PONS PONS (DAMIA): 
Sí, molt breument. Sr. President, Sres. i Srs. Dipu

tats, estam d'acord que el Pla d'Ordenació Sanitaria si
gui objecte de consulta amb els Ajuntaments, perque 
tantes vegades s'ha parlat de l'autonomia municipal, del 
respecte als Ajuntaments, que seria una incongruencia 
ara que no fossin consultats en una materia que els 
afecta o els afectara d'una forma tan directa. Sabem 
que la lramitació dins aques t Parlament d'aquesta pro
posta ha estat objecte de molt llarg debat, pero, final
ment, ens alegram que ho podem discutir i que sigui el 
Plenari (\'aquesta Cambra, si ho estima pertinent o no, 
io crec que ho hauria d'estimar, que aquesta materia 
tan important i que íncidira d'una manera molt directa 
damunt la vida municipal sigui objecte de pertinent 
consulta deis Ajuntaments, que podem ser escoltats o 
poden no ser-ho, no vol dir que pel fet de presentar 
aHegacions, hagin de ser ateses, pero, en tot cas, donem 
la paraula als municipis, perque, en aquesta materia, 
molt hi tenen a dir. 

Mol tes gracies . 

E L SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 

Pel Grup Esquerra Nacionalista, el Sr. Joan López 
Casasnovas, té la paraula. 

El SR. LúPEZ CASASNOVAS: 
Gracies, Sr. President. El Grup Esquerra Naciona

fista-PSM no votara en 'contra d'aquesta Proposició no 
de LIei. Nosaltres pensam que, efectivament, re captar 
assessorament, sempre que no supo si un retard massa 
Ilarg del procés parlamentari, és una qüestió, no no
més recomanable, sinó molt sana i molt important, i 
més en un Pla Sanitario Rebre la informació deIs Ajun
taments, i cree que també deu estar dins 1'esperit o 
dins la filosofia d'aquesta Proposició no de Llei, també 
eIs Consells Insulars, com a ens coordinador s i coopera
dors deIs Ajuntaments. 1 dit a<;o, nosaItres voldríem 
veure també aquesta filosofia, aquesta actitud reflectida 
en totes aquelles actuacions que impliquin l'Administra
ció Local, per exemple, els Plans d'Alfabetització d'A
dults, els Plans ele Desenvolupament Regional, el Pla 
mateix de Reindustrialització que en algunes materies 
té una incidencia directa en els municipis, i, fins i tot, 
alguns projectes de lIei, per exemple el d'Ordenació Ter
ritorial que afectara d'una manera defiI1 itiva, importan
tíssima a les Administracions Locals, aIs Ajuntaments i 
als Consells Insulars. 

MoItes gracies. 

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

Sr. Cristofol Tria)'. 

EL SR. TRIAY HUMBERT: 
Gracies, Sr. President. Per fixar la postura del Grup 

Regionalista. En definitiva, aquesta proposta, allo basi
cament important és el punt número 1, l'altre és con
seqüencia del primer, nosaltres no donarem suport a 
aquesta moció, perque entenem que, en certa manera, 
és una manera de obstruir, en definitiva, el Pla, alla on 
és, que és al Parlamento Nosaltres fa un moment s'ha 
debatut aquí un Pla, també, d'unes altres característi
ques, de tema industrial, i, en definitiva, tots els Grups 
han pogut dins Ponencia o Comissió aportar, enriquir 
i millorar aquest Pla. Nosaltres entenem i així ens ho 
ha fet saber el Govern que sí que es van demanar con
sultes aIs Ajuntaments, en la fase previa a la redacció 
del Pla, i que, per tant, en definitiva, ha de ser aquesta 
Cambra i els Diputats deIs distints Grups, els qui hem 
d'esmenar, donar suport o millorar aquest Pla, i, per 
tant, creim que el Govern sí que pot recaptar les seves 
consultes, pero que ac;ó no té per que entorpir el nor
mal funcionamen t que aquest Pla, tanta Ponencia com 
a Comiss ió, es dugui endavant. 

Nosaltres, per tant, no voldríem, creim que no, que 
és una postura de voler obstruir aquest Pla, pero 
en definitiva, tenim por que aixo no vagi per aquí, i, 
per tant, el nostre vot sera de no donar suport aquesta 
Moció i que el Pla continul tal com va ser previst, ja 
que va ser presentat en aquesta Cambra, dins Ponencia 
i Com~ió rer tal que es dugués a aquest PIe. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Pel Grup Popular, té la paraula el Sr. Manuel Jaén 

Palacios. 

EL SR. JAÉN PALACIOS: 
Sí, Sr. Presidente. Muchas gracias. Sras. y Sres. 

Diputados. El Portavoz del Grupo Parlamentario Socia-

I 
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lista ha iniciado su intervención diciendo una frase ya 
m uy reiterada, en Comisión, de que eslo no es un plan, 
sino que e. un mapa. Y 0050t1'o decimos que no es 
un mapa, sino que es un p lan. Por circunstancias de 
la oca ión en la que estamos d batiendo e l tema este, 
\/oy a illlentar ser muy breve. Creo que sus' señorías 
agradecerán esta intervel1Ción. En cons cuencia, anun
ciarle que el Grupo Parlamentario Popula r no dará 
apoyo a es ta Proposición no de Ley, y rat.ificarnos en el 
s ·ntido q ue, fectivamen tc, en el P lan se han tenido 
en cuenta los riterios de los AytlJ1Lamientos de nues
tra Comunidad Autónoma. He de recordarle también 
que el equipo redactor del Plan solicitó infonnación 
sobre algunos aspectos, que iban desde las previsiones 
que había de obras o planes de los municipios con 
fines sanitario-asistenciales, sugerencias, y, en total, de 
todos los cuestionarios, creo recordar, que se cumpli
mentaron :Y se remitieron un tOlal de 53. Asimismo se 
realizaron entrevistas personales con los Ayuntamien
tos, fundamentalmente, la verdad, es que es cierto que 
con una cierta selectividad, y también debido por la 
población a atender al Ayuntamiento de Palma, pues, 
se ha dedicado una atención muy prioritaria a este 
Ayunlamiento. 

El señor Portavoz del Grupo Parlamentario Socia
lista también sabe, que ha asistido a una comisión que 
dictaminó el Plan favorablemente, y que, en definiti
va, todas las actuaciones que se contemplan en el Plan, 
así como la posible sectorización, se caracterizan por su 
carácter dinámico y por su carácter flexible, es decir, 
que no está cerrada a ninguna iniciativa que se abra 
con posterioridad. En consecuencia, por estos argumen
tos:y entendiendo efectivamente y compartiendo las pa
labras del Portavoz del Grupo Parlamentario Regiona
lista, hemos de decir que, eon todos los respetos y con 
toda su legitimidad, esta actuación, esta actuación del 
Grupo Parlamentario Socialista encubre, encubre cier
tamente una medida dilatoria del Íter legislativo que 
tiene el Plan y por tanto, Sr. Presidente, Srs. Diputados, 
nosotros votaremos en contra de la Proposición no de 
Ley. 

Muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Per contradiecions, té voste la paraula durant cinc 

minuts . 

EL SR. MARCH NOGUERA: 
Bé, el debat sobre si és un mapa o és un Pla d'Or

denació, el farem en una altra ocasió, Sr. Jaén. Primer 
s'ha de dir que, efectivament, aixo, si no hagués fet 
aixo .ia no hagués estat ni un mapa, el Grup redactor 
del PIa Director d'Ordenació Sanitaria, que és així com 
es titula, va fer consultes als distints Ajuntaments, 

., . 

Consells Insulars, Insalud, Ministeri de Sanitat, etc., a 
distintes institucions, pero el que passa és que els Ajun
taments no han estat informats deIs resultats eon
junts de l'elaboració que ha fet l'equip redactor, d'aixo 
no ha estat informat oficialment, tal és així, que aquí 
tenim, i crec que ha tenen, al Govern Autonom, que 
deu tenir el Consell Insular, una soHicitud de l'Ajunta
ment de Santanyí en el qual la majoria és d'Alianc,:a 
Popular i d'Unió Mallorquina, crec que he entes, per 
tant, el Grup Regionalista alla es troba en minoria, per 
tant crec que no és un Ajuntament Socialista que pugui 
dir, mira, un Ajuntament Socialista per obstruir aquest 
Pla o aquest mapa ha fet unes aHegacions, no, no, no, 
previament, assabentats a través de la premsa, ja que 
no hi ha hagut una publica ció oficial del Pla Director 
d'Orc\enaeió Sanitaria, han elevat una aHegaeió dient 
que valen que el Centre de Salut sigui dins el Consistori 
de Santanyí. Com a tal, hi ha d'altres Ajuntaments 
que consideren que no és adequada I'ordenació que es 
dóna. Per tant, creim que és pertinent, no tan soIs 
pertinent per tot el que ja he dit, que a totes bandes 
s'ha fet així, que pareix que és el congruent que s'ha 
de fer, sinó que a la nostra mateixa Comunitat ens 
trobam en casos molt concrets, és més, el tema és que 
no ens poden acusar d'obstruccionisme, nosaltres do
nam una fórmula perque aixo es pugui fer paraHela
men t al dehat dins aquest Parlament. Hi ha dades su
ficients si es vol publicar immediatament per part del 
Govern Autonom dins el Butlletí de la Comunitat, és 
a dir, no hi ha cap tipus d'ohstrucció. El que passa és 
que, bé, com altres -coses, vostes diuen que no volen 
que el Grup Socialista, que ha pensat una vegada més 
que els Ajuntaments han de ser consultats previament 
de prendre determinades deeisions, s'apunti aquest tant 
i simplement, per raons estrietament polítiques, no ni 
tecníques ni per raons d'agilitat parlamentaria, s'opo
sen a aquesta Proposició no de LIei. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Acabat el dehat passam a la votació d'aquesta Pro

posició no de LIei i deman a la Camhra: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquesta 

Proposició no de LIei, 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 seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
A favor, 23 vots; en contra, 26; abstencions, cap. 

Queda rehutjada la Proposició no de LIei. 
Queda canelos aquest PIe Extraordinari, els desitjo 

molt hones fes tes i fins l'any que ve. 
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