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continuació 

Punt n." 8. En el punt n." 8, em permetin assenya· 
lar, Sres. i Srs. Diputats, un lapsus, un error que m'a
gradaria amb la voluntat de tots que volguessin reco
llir i que li pa s, Sr. President, p erque el tengui en 
compte si té la maree de tenir-l'hi . És introduir al 
punt 8, perque se'ns ha passat, que el Govem disposa
ra les mesures necessaries per tal que no siguin auto
ri tzades parceHacions o edificacions en sol no urbanit
zable, si no és en destí agrícola-rama del' -coma-, ob
viament si no és declarat d'interes social, que la llei ja 
ha diu, la Llei ele Sol, i sempre amb informe vinculant 
de la Conselleria el'Agricultura i Pesca. Amb informe 
vinculant ele la Conselleria el'Agricultura i Pesca, per
que entenem que tant si és d'interes social, com si és , 
senzillament, una actuació en sol no urbanitzable, el 
sol utilitzable eles elel punt de vista ramader o agríco
la, ha ele tenir uns previs coneixements si se li estan 
rent transformacions al damunt. En conseqüencia, pen
sam que és una resolució absolutament raonable, abso
lutament IOgica, sobretot concordant amb les manifes
tacions que el President Cañellas ens va fer respecte de 
la idea que tenia ele coordinar en un pacte intersecto
ríal agricultura, indústria i ordenació del territori, tu
risme. 

Punt n.O 9, i amb ac;:ó acabam, el Govern executara 
dins I'exercici' economic del 88, l'adquisiciÓ de sol per 
a conservació, amb preferencia a zones litorals i a les 
illes Pitiüses i a Menorca. Esta a tots els programes 
clectarals, tots, AP-PL, Unió Mallorquina, CDS, Entesa 
de l'Esquerra de Menorca-Partit Socialista de Mallor
ca, Partit Socialista Obrer Espanyol, l'any 88 tenim la 
primera oportunitat, ja, de posar-ha en practica, per 
tant, no hauria ja ele ser una resolució, hauria ele ser 
un fet en els pressupos ts, lamentuble seria que no ho 
foso Per que demanam a les illes de Menorca i a les 
Ptiüses? Senzillament, perque no n'hi ha, no hi ha sol 
de titular itat pública en arees dignes el'especial interes 
a conservar, n'hi ha a Mallorca, i n'hi ha poques, i s'han 
d'augmentar, conseqüentment, dcmanam una política 
nova en aquesta materia, una política tan preocupada, 
almanco, en les zones turístiques amb infraestructures 
insuficien ts o sense infraestnlctures, com zones natu
rals, zones naturals, que també poden tenir obviament 
finalitats turístiques, amb el ben entes que un parc na
tural és un perfecte exponent el'unes Illes Balears que 
ven en imatge, que venen imatge. El Diputat elel Grup 
Entesa de l'Esquerra de Menorca-Partit Socialista ele 
Menorca, el Sr. Mayol, ja els va elir aquí com a Euro
pa s'estava elivulgant una imatge de turísme verel, ele 
turisme ecologic que convendría no deixar mai ele ban
da, no eleixar de pensar-hi. 

Pensam, ielo, en conseqüencia, que aquestes resolu
cions tenen un caire positiu, que Són unes resolucions, 
Sr. Cañellas, que vost,e, el'alguna manera ja ens va anun
ciar la seva voluntat de votar-les a favor, perque sem
pre que surt aquí ens diu que esta el'acord amb la fi
losofía, i ara el reptam que hi estigui a la practica. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Casasnovas. 

En relació a la petició del Portaveu, d'introduir 
una modificació al punt, a la proposta de resolució n,O 

8, afegint el paragraf, "amb clecIaració el'interes socia]" 
deman al Sr. Secretar i si vol fer lectura a aquesta m; 
díficació. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
El punt 8e , queelara ele la següent manera: "El Go

vern di sposara les mesures necessaríes per tal que no 
siguin autol'itzadcs parceHacions o cdific3cions en sal 
no urbanitzable, si no és amb destí agrícola-ramader 
amb declaració d'interes social i sempre amb inform~ 
vinculant ele la Conselleria el'Agricultura i Pesca». 

EL SR. PRESIDENT: 
Aquesta Presidencia demana als Srs. Portaveus si 

no hi ha inconvenient que s'introdueixi aquesta modi
fícació. 

Aceptada, ido, per la Cambra, proceeleix intervenir 
el Govern, que 110 demana. Té la paraula el Sr. Vice
president. 

EL SR. VICE-PRESIDENT DEL GOVERN (loan Hugu et 
i Rotger): 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Intentaré tam
bé seguir els elos criteris que ha fet el Grup proposant 
el'aquestes resolucions, per dividir-les en dos blocs, j 

així trac tar d'unificar quina és la postura del Govern 
el que entén el Govern sobre aquestes resolucions, n~ 
el Grup, per tant, hi ha aquesta consieleració previa, 
aquí intervenc com a Govern, malgrat també sigui Di
putat. 

Referent a la primera resolució, s'ha de dir que, 
per part nostra, per part del Govern, sembla ser que 
és més logic que abans de dur aquí un projecte ele Ilei 
que fixi un gravamen, sería moIt més lógic fel' aquest 
estudi sobre finan~ament i fonts d'obtenció ele nous re
cursos, tal com proposen altres Partits Polítics, una 
volta tenir aquest estudi, poder-lo dur al Parlament tal 
com també es propasa per aItres Grups Polítics, per
que, com a fruit d'aquest debat, el'aquest estueli, que 
ens donara a coneixer quin és l'estat real ele la finan
c;ació de la nostra Comunitat Autonoma amb compara
ció a altres Comunitats Autónomes, quin és l'estat real 
de la financ;ació ele la nostra Comunitat Autonoma amb 
comparació a la carrega impositiva que té la nostra Co
munitat Autonoma en tom a l'Administració Central, 
puguem prendre, amb un dialeg totalment obert i rei
terat en aquesta Cambra, aquelles determinacions que 
el ParIament cregui més conveníents. Perque, per la 
mateixa regla de tres que es proposa aquest projecte 
ele Ilei de fixar aquest tipus ele gravamen, es podrien 
proposar ja altres tipus ele mesures per poder tenir 
més ingressos per part ele la nostra Comunitat Autono
ma. Nosaltres creim, senyors del PSM i de l'Entesa de 
l'Esquerra ele Menorca, que aquesta resolució és una 
resolució que s'avan~a a aItres propostes ele resolucions 
que fan aquí altres Grups PoIítícs, i que, per tant, sota 
el criteri elel Govem, seria convenient ajomar aquesta 
resolució al moment, i amb aixo acabo la primera, en 
el moment que tinguem aquest estudi de finan~ació de 
recursos de la Comunitat Autonoma, i en el moment 
que es produeixi a aquesta Cambra el debat amb les 
conseqüents resolucions que han de sortír-ne. 

Quant a la segona resolució, puc ser moIt breu', puc 
dir que per part elel Govem no hi ha cap inconvenient, 
a pesar que vostes saben, senyors proposants, que aques
ta resolució coincideix amb una resolució el'un altre 
Grup Parlamentari, concretament del Grup del CDS, i, 
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er a nosaltres, per al Govern, en aquest ca , ens agra· 
~a roés la del Grup Parlamentari del CDS, perque d6na 
r.nés temps per . poder posar en marxa aque~t C.onsell 
Econoroic i SocIaL de les IIIes Bal ars. Nomes dlI' que 
si vostes s'avenen amb el termini i posen també un 
termini de sis mesos, aquestes dues resolucions poden 
ser agrupades i, per tant, hi estam d'acord, pero, amb 
aquest terrojni de sis meso. 

Quant a la tercera resolució, que potser tengui un 
caire econc)mic, i Ji agraesc que voste I'hagi introdu'it 
en la defensa del bloc econbmic qu ha d il que feia 
amb les seves resoludons, és perque voste maleix p n
sa que as;o és impos ible d fer, s i no hi ha recursos 
financers necessaris per dur-ho endavanl, i ab) que 
hagués pogut ser una resoludó de cara ler sodal, esta 
'orLamenl condicionada al cadlc Ler cconomic. E.l,'ecliva
ment, si tenim un Pla d'AlfabetiLzació d'AdullS, el le· 
nim perque es puelli p sal' n pra tica i en marxa, i 
aixo no ho dubta ningú dins aquesLa Cambra, per lant, 
no lLres eSlarfem d'acorel amb la seva resol.u i6, ' i os· 
tes s'avingués a bé a afegir "pl.·evi que el Ministeri d'E
ducació i Ciencia doni la lran f rcncia n materia edu· 
cativa i eis mitjans economics que I'han de dur a ter
me», perque voste sap que nosaltres no tenim compe
tencia en materia educativa, voste sap que aquest Par· 
lament per un mandat eI'aquesta Cambra va anar a 
Madrid a defensar, mitjan<;ant Llei Organica, la transo 
ferencia en materia educativa, i voste sap més bé que 
ningú que, desgraciadament, i ho deim així de clar, som 
l'única Comunitat Autonoma bilingüe que encara no 
comp la amb compelencies n materia ducaliva. Si no 
es pot afegir a la resolució aquest aspecte, nosaltres 
creim que aquí el que es fa és una trampa a nosaltres 
mateixos, perque una cosa és votar una resoludó i dur
la endavant, i una altra cosa és votar una resoludó, a 
expenses i sabenl que és impossible o practicament im
possibJe dur-lo a terme, i 110 hi ha aque la coordina· 
ció amI e l Mipj leri, i no hi ha aquesta fonL de Pinan
<;ació, per part del Ministeri, que suposa tenir les com
petencies en materia educativa. Per tant, aquesta reso· 
lució, cree que depen bastant de la bona voluntat del 
seu Grup a acceptar que es pugui afegir el que he es· 
mentat abans. 

Després voste ha passat, si no record malament, a 
la resolució n.O 10, aquesta és una de les resolucions 
típiques, on creim que, per principi, ningú no hi esta 
en contra, que, per principi, tot govem, el Govern Ba
lear, sigui el govern que sigui, sigui del color que sigui, 
té i ha de tenir sensibilitat en tots els temes que pu
guin afectar les classes més marginades. Per tant, hem 
de elir d'entrada, per part del Govern Balear, que seria 
injust que aquesta defensa pogués semblar que és pa
trimoni exclusiu de qualque Grup Polític, sinó que la 
defensa i el millorament de les condicions de vida de 
les classes més marginades, és patrimoni de totes les 
institucions públiques i, per tant, de tots els que te
nim responsabilitat dins aquestes institucions. Pero li 
he de dir que la Comunitat Autonoma, dins les seves 
possibilitats, ja fa un esfon;: molt important en aques
ta materia, quan voste sap que es dediquen 800 milions 
de pessetes en el tema de les c1asses marginades, el 
que se'n diu la gran nomina. Jo entenc que aquesta 
proposta que voste ens fa avui aquÍ, un pla d'emergen
cia, és una proposta guapa, polida, en deim a Menorca, 
penJ que és una proposta un tant teorica i utópica, a 
la vegada, que va be que tenguem qualque vegada com 
a meta qualque utopia per anal' cada día a veure SI la 

podem aconseguir. Pero no és manco cerl que res del 
que voste proposa aquÍ, no és possible sense la parti
cipació de ¡<lida d'altres adrninistracions, com puguin 
ser l'Adrrúnistració Central, els CODsells Insulars i els 
Ajuntaments, i no anomen aItres administracions de 
colors polítics diferents, sinó com a criteri de solidario 
tat entre tots els poders públics. Per tant, a aquesta 
proposta, on potser m'estengui un poc més, jo Ji faig 
una pregunta concreta, de que pot servir a aquesta Cam
bra, no elic la postura del Govern, perque intervenc com 
a Govern i no com a Grup Parlamentari, de que pot 
servir a aquesta Cambra aquesta resolució, si és vota
da majoritariament, si sabem ja, amb caracter de cer
tesa, que no la poelrem dur a la practica, més enlIa d'a· 
questes possibilitats que li acabo de dir, incrementar a 
poc a poe els pressuposts, pero sense una efectivitat 
real de participació de totes les aItres institucions pú
bliques. Per aItra banda, cree que és molt convenicnt, 
molt convenient que no quedi aquí el fantasma que Ba· 
lears és la Comunitat Autonoma de renda per capita 
més alta i que, a la vegada, tenim quotes de margina
ció molt elevades o les famoses borses aquestes de les 
quals ens parlaven J'altre dia a aquesta Cambra. Preci
sament ha sortít un informe del Govern Balear, amb la 
coHaboració ele Sa Nostra, on ens adonam que aquests 
increments precisament ens vénen de Comunitats Au· 
tónomes, on els índex el'atur i ele marginació són més 
eJevats, com és, per exemple, Andalusia, Caste1la-La 
Mancha, E'xtremadura, és a dir, no és una cosa que 
hagi generat la nostra Comunitat Autonoma per si ma
teixa, sinó que gracies a aquest potencial economic i 
gracies a les expectatives de feina que hi ha, encara 
que sigui en un interval ele temps, provoca la vinguda 
el'aquesta gent d'altres Comunitats Autonomes que no 
tenen sortida a les seves Comunitats Autonomes i que 
després queden aquí. Aquesta és la realitat, no diguem 
nosaItres que nosaItres cream miseria i que cream mar· 
ginació. Aquest no és el sentit. He volgut deixar aixó 
molt clar, sense que aixo vulgui dir que el Govem no 
rehusi la responsabilitat de fer tot el possible per aques
tes c\asses més marginades. Per tant, deman, seny en 
la votació d'aquesta resolució. No sigui cosa que facem 
un pla d'emergencia molt po lit, molt ben fet, molt ben 
enquademat, peró inviable. 

Respecte de la elarrera proposta que defensava el 
Sr. Serra, i perdoni que personalitzi, hi estam d'acord, 
ja ha agafat el repte, Sr. López( aixó és una proposta 
que va fer el Presielent, incrementar, de cada vegada 
més, les inspeccions, no ' so]ament d'establiments hote
lers i extrahotelers, sinó inspeccions sanitarias, de 
consum, etc., etc. El Govern, no és que accepti aquest 
repte, és que voste ha acceptat el que havia proposat 
el President, ha du en forma de resolució i, per tant, 
per part del Govern, gracies per haver·ho posat com 
a resolució. 

Passant al segon bloc, la resolució n.O 3, perdó, 
la resolució n.O 4, dir que hi esta m d'acord, com a 
Govern estam d'acord amb la resolució n.O 4, que és 
que en el termini de tres mesos es dugui un projecte 
de llei del disciplina urbanística, dir que hi estam 
el'acord i potser que acabéssim, pero cree que és una 
responsabilitat, també del Govern de planteiar les 
coses en el seu entendre, peró amb el maxim d'objec
tivitat possible, encara que aixo suposi aspectes sub
jectius per als Grups que. puguin escoltar aquestes 
explicacions. Tots sabem que la solució no passa per 
una 1Iei de disciplina urbanística, la solució passa 
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per la voluntat dcls Ajuntamenls, i aixo no és un 
topie, i per la volunlal deis Consclls Insulars que, ens 
agradi o no II agracli, (enen la competencia exclusiva 
en materia (le di cip lina urbaníSlica. La solució passa 
pur aquí. Hí ha norme jurídique de..: prou per qu ava
len gu · la dis iplina urbnnís tica sigui I'obligal compli
menl 'i 'hagi de fer complir, una Jlei pOL t nir més 
pes, pero dc res ens ervira lur aquesta liei, maJgrat 
que cleirn que hi e lam eI'a ord, bi cslam c\'aeord, si 
aqu sta Ilei, 1 organisrnes que l'ban de fer <.:ompUr 
no pud 11 rer-la complir, de re no I::.DS servira aquesta 
proposició de \l ei o aquesta Ilei, i .crec que a~ ' 'ha 
de dír ben clar. 

Quant a la S.a, que em sernbla que és la que voste 
ha dít del repte, doncs ja l'hem agafat, sí, jo l'únic 
que li dernan és que, com vos te ha pogut veure, si no 
record rnalament, sembla ser que és el Grup Popular 
qu' també la propasa, vo te diu 15 die, i jo li propa
saría que tarnbé s'en lenguessin enLre e l ' dos Grups i 
que siguj aban de dia 30 de novembre, perquc re ulti 
que sigui una ma leixa resoLució, en defmitiva, és la 
mateixa, per Lanl, per part dcl Govern 110 hí ha cap 
inconvenien l, sempre i quan puguem aUargar un poc 
Olés el termiul, que nosalLre creÍln que una daLa 
factible podria ser abans de elia 30 de novembre. Per 
tant, no en Lraré aquí, a aque t punt concret, on voste 
hafet unes ccrles presumpeio11s ele possibles volun
tal, cree que aquestes p resumpciolls. de possibles 
voluntats amagades dins Jlaetuaeió del Govern, que
den to ta lment fora d Jloc, en el moment que ti die 
que el Govem í accepta aquesla resolució. 

La n.O 6, també hi estam d'acord, dir que si, pero 
el Govern enlén, en aquesl cas concret, que potser 
seria Ololt millor, per la feina que a~o dur, i aquí lii 
ha professimlals que hi cnLenen i saben e l que costa 
dur lot a~b endav nt, dur LOls aque ts plan de pro
tecció, confeccionar-los, elaborar-los fer-Ios, elabora r 
els Gl'iteris, i perque as:o eSl igui bcn fet, jo cr'ee que 
no seria molt ciemanar que el eu Grup ,uanLengui 
aqucsta r solució n .O 6, pero que ens dont , a l manco, 
que no ens faei eórr r amb la lleng1.la fora, en aquest 
cas, que en doni un termini de 6 mesos. 1 aix.Í no 
tendr -m aqu ta consciencia de culpabilitat que voste 
deia que podríem Lenil", és a d.ir, si a nosall res eOS 

posen un lermini ba ix, petit, que ens fermi i no 
poclero complir, la eulpabilital és una cu lpabilita t 
indirecta que ens ha vingut donada pcr una resolució 
que ha fet inviable el eu complirnenL, per tant, jo 

ree que el Cov 111 r 1 assumir aqUt' La culpabi litat sj 
propo a un terminj de 6 mc. os i dins aque ts 6 mc. os 
aixo 110 s'ha fet. 

1 anem a la n .O 7. í que é '1er, r. Ló pez que e l 
Prcsident va dir que les Comissiol1s Provin cia ls. Sec
doos Insulars haurien de dependre deIs Consells lnsu
lars, pero no aeab n aquí les declaracíons, vosle no 
normalment és una persona ben inf ,-mada i guarcla tots 
el retalls de diari, va dir que per "l~O es (-cía necessari 
posar en marx a tOl el procé de delegacions i rransfe
rencies, creació de la Comis ió H:cnica Interinsular, que 
com a con eqütmcia d'ar;o va dur que aqul, a aquest 
ParJamen , per majoda, quan el Portaveu era Félix Pons, 
'acordés crear la Comissió Tecnica lnterin uJar. Per 

tant, no llevo nj hi pos res a cap paraula del President, 
simplement solidaritat total i ab oluta, pero voste és 
conseient que en la seva cxpllcació G!maga alguna ca a 
que jo no sé i creu de bon de ver. No é una voluntat 
politica la Comissi6, Secció In ular d'Urbanisme en tén 

únicament i exclusivament sobre temes urbanístics, i la 
competencia en materiJ urbanística és únicament i ex
clusivament del Govern ele la Comunitat Autonoma, en 
tan1 no hi hagi la transferencia en materia d'urbanisme 
no es poden delegar les Seccions J nsu lars d'U rballlsmc, 
si no és via Comissió Tccnica Interinsular o per Llei del 
Parlament. Per allra banela, també elir que la responsil
biJilat eI'aquestes Comissiol1s correspon al Govern de la 
Comunitat Autonoma, i se li va elir aquí, a voste, amb 
una altra ocasió, ja sé que no csti1 bé trellre aItres 
cxemples o exemplcs el'nltres COlllunitats Autonomes, 
pen'l repassi voste a quantes Comunitats Autonomes, la 
Comissió Provincial d'Urbanisme és d'un sol color, a 
q a -i l 1 s, aqur, a Bal al' no pa - él ar;o, aquí, él Ba.
Jcars n l1a ' a aGb. Per" a!lra banda , també 'ha d dir 
qUé aquc.<;te C missions Provineiols cl'Urban i m "han 
de transf rir, ja ha 11' CIiL aban, en I m m nI '11 o le 
cls ons II fnstl Jar ¡guín compet nI en materia d;u¡-
banisme, j 110 vcgi, c[ aC')ue la cxplicació que' fa el 
Govern, que no vulgui donar parliciració als Gl Ip, 'P lí
(ies perquc i nosallre volguess.im donar-lo partid
pació, tendrí m assegurada la majoría ab olul a a Elvi' él 

j a Mallor a, .i el ractamenL e l feim exa tamen( ie:ual 
per a ivi a, per a M Ilorea i per él Ma llorca, nO és 
tllla repres nlaeió parlamen!a ria, que exigcix.la r rma j 
de les ami ion' Provincia ls d' rbani me, sinó qu la 
eomposició, com "oste ha exhibiL aquí i ha demostrat 
aquí, ve via D er t del Govern de la Comunita( Autono
ma, que és el ompelenL en aque (a ma teria. 

Respec (e de la proposici6 n_O 8, c< nviam UQ poquel 
ele planlejament, per pan del Govern, de pl'és el· vo le 
haver fet una nova r edacció. De totes rnaneres, jo crec 
que la redaceió més adient, cree, és una opinió, crec que 
la rcclacció més adient seria que d Govel11 establira les 
mesures necessaries pCrglle no puguin er attlóri zacles 
aquelIes soHicituds d'edincacions <1m b ele tí agrícola
ramader que no tenguin informe ravorab le ele la Con
selIcria d'Agricultura, i punt. Perque el el'in ere social 
és regulat per la llei ele Sol que dóna aquesta compe
tencia a les Comissions Provincials, Seccions lnsulars 
d'Urbanísme. Pero em sembla que voste ha esmcnat 
bastant la res alució que havia proposat, i, per tant, 
nosaltres scríem més partidaris d'aquesta proposta que 
jo li [aig, pero bé, la volllntat no la pot decidir el 
Govem, l'haura de decidir el Parlament, si esta d'acord 
o no, tina volta voste cligui si esta cl'acord o no amb 
aqucsta proposla . 

1, per acabar, hi ha la r ol ució 11.° 9, que, en aquest 
cas, també d ir-Ii que el rep Le es ta agafa l, no j'llcm a!!afal 
nosaltre , v s le va agafa r les paraules del PJ"e ·ide.n L, i 
h ha duL aquí en forma ele resoludó, i, per tant, res 
mé que rnr-Ji que hi es Lam d'acord. 

Sr. President, molles grades. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraule el Diputat Sr. Sebastia Serra. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
Gracie I Sr. Pres ident. També pregarem una doble 

intervenció, breu, entre els do mateixos Portaveus. 
Entrarem, primer, en el bloc econoIDÍe i social, 

Sr. Vice-president, del Govem que era axi com I'havíem 
anomenal o aquesta era la intenció. 1, Sr. Ruguet, ~l 
peix es menja la cua, per una banda el Govern ens dJU 

que nosaltre en avan~am al possible resultat d'un 
estudi, que propo a un allre Grup Parlarnen tari, .Jml? el 
seu drct legHim de fer-ho, i ens avaof,;am! a una posslble 
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conclusió. Ben fet, nosaItres els deim que fa deu anys 
que en aquestes iHes es fan' estudis de cost d'insularitat, 
fa roés de deu anys que es fan evolucions econóroiques 
i estudis sectoriaIs, i tots pensaro que coneixem els seus 
resultats. Vostes saben perfectament, al marge de les 
taules imput-out, de que parlavem ahir, quines han estat 
les ganancies deIs dos darrers anys del sector turístic 
del qual nosa1tres parlam. I vostes saben perfectament 
quina és la plusvalua, les ganancies d'aquests mateixos 
sectors. També vosU~s saben perfectament els problemes 
de la financ;ació i és aquí alla on entram en les contra
diccions més fortes ele la seva in~ervenció. Així com 
voste ens parla que facem primer !'esiudi que proposa 
un altre Grup Parlamentari, després ens trobam que ens 
diu, no podem executar el Pla d'Alfabetització perquc no 
tenim els doblers de l'Administració Central. Nosaltres 
aquí els deim dues coses, una política, facin vostcs con
venis amb el Minisieri d'Educació i Ciencia, com els de 
la Comunitat Aubnoma ele Múrcia per exemple, el 
nostre internacionalisme darrerament arriba a estudiar 
tates les Comunitats i altres pa'isos més europeus, fncin 
vostes, si volen, també, un pla seriós d'inversions, i no 
amb aquesta partida ober~a de 1.000 ptes., en el pressu-
post )Jer al Pla c1'Alfabe~ització, 1.000 ptes., del pres
supost elel 1987, el elel 88, encara no I'hem analitzat. 
Creim, en definitiva, que no és possiblc, que és una 
burla a aquest Parlament [er un Pla d'Alfabetització i, a 
continuació, no executar-lo esperant només unes t1'ansfe
rencies ecollom iques i, a la vcgada, unes transferencies 
de personal de l'Administració Cen~ral. 

Per altra banda, i aquí sí que estam molt preocu
pats, en aquests moments, amb el plantejament que 
voste ha elonat al tema de miseria i marginats. Miri, 
Sr. Ruguet, ens hagués agradat no '.':ntendrer-ho d'aques
ta manera, pero creim que ho hem entes bé. Vos tes 
confonen un pla d'actuació i un pressupost, vostes con
fonen el que és un ínelex de miseria de marginació amb 
el que és l'evolució normal d'una socieiat' vostes parlen 
de vegades implícitament de l'estat del benestar, que no 
és patrimoni ele cap ideologia, sinó que creim que és 
una qüestió europea, occidental. del món, de la nost1'a 
situació geopolítica, vos les, de vegades han fet manifes
tacions públiques ele problemes de seguretat ciutadana, 
de droga-addició, etc., etc., pero vost(~s saben perfecta
ment que aqucsts problemes són al carrer, que aquests 
p1'oblemes no elepenen de si vénen més o menys emi
grants, són problemes que hi ha al carrer. P~r altra 
banda, ens preocupa terriblement que voste hagi volgut 
dimos practícament, ens sap molt de greu haver-ho 
entes així, que tot el problema ve derivat d'uns emi
grants que vénen a aquesta tcrra. Nosaltres entcnem 
que mallorquins, menorquins, eivissencs i forrpenterers 
són aquells que viuen i treballen en aquesta terra i que 
tenen voluntat ele ser ciutadans d'aquestes illes, una 
voluntat objectiva i objectivable, nosaltres creim que 
un pla d'emergencia no es tracta, en aquests moments, 
de fer un estucli guapo, enquadernat, etc., etc., sinó es 
tracta que hi hagi una actuació coorelinada de totes les 
Conselleries, una actuació coordinada amb totes les 
Administracion s i comen¡;;:ar a caminar, pensi voste que 
la gran contradicció eI'aquest Govern no és que els 800 
milions siguin més o manco, sinó les actuacions des
coorclinades, la no aplicació de la Llei d'Acció Social, 
que fa més de 6 mesos que esta en practica i que és 
inectita, completament, i, si no, em digui una sola 
actuació elel seu Govern per aplicar la Llei d'Acció 
Social. 1, sobretot, ens ha preocupat moltíssim una 

part de la seva intervenció que ens ha semblat, en 
part, una mescla de xovinisme i de pseudo-racisme, 
pensi voste que els problemes socials són al carrer, 
pensi voste que la lluita per la integració en aquestes 
illes és una lluita a la cual no podem renunciar cap 
Grup Polític, sigui conservador, sigui estatal, sigui 
nacionalista, és un problema quotidia, i que no denun
ciem després inseguretats ciutadanes i altres histories 
d'aquest tipus, mentre no anem a aquesta integració. 
Pero, per altra banda, Sr. Ruguet, pensi voste que 
gent amb miseria i marginada n'existeix natural, nas
cuda a aquestes iHes i nascuda fora d'aquestes illes, 
pensi voste en el problema de la droga-addicció, que 
també és una gent marginada, pensi voste que no 
només es tracta de saber quina llengua parlen cada 
dia. Nosaltres, per tant, creim que aquest terna s'ha 
tractat amb molt confusionisme, i pensam que, ele cap 
manera, el Govern no pot rebutjar, si realment, si 
realment és congruent, i no vol caure amb contradic
cions múltiples, aquesta única unitat ele ternes que 
són, per una banda, recaptació de recursos, d'on 
sabem que n'existeixen, i, per altra banda, la solució 
deIs problemes socials, i nosaltres quan deim socials, 
ens referim a socials, culturals, sanitaris, conservacio
nistes de la naturalesa, etc. 

E L SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Dip u ta t Sr. J oan López 

novas. 

EL SR. LOPEZ 1 CASASNOVAS: 

Casas-

Gracies, Sr. President, procuraré ser breu i no 
sortir-me elels temes. 

Sr. Ruguet, estam d'acord, i veig que ens hem de 
felicitar per a-;o, que vulguin tenir una Llei de Dici
plina Urbanística, pero també estam d'acord que les 
lleis es fan pero, de vegades, no es compleixen, i en 
tenim múltiples' exemples. Voste s'ha referit a la 
voluntat deIs Ajuntaments i a la voluntat deIs Consells 
Insulars, que tenen competencies delegades, i és cert, 
tenen competencies delegades, i els Ajuntaments tenen 
importants competencies, segons la Llei del Sol, pero 
voste sap també que les competencies s'exerceixen, i 
quan arriben a determinats graus, passen coses com 
aquesta que ara li diré. Un Ajuntament per voluntat 
exerceix la disciplina urbanística i imposa un expe
dient de sanció que, per la seva quantia, arriba a 
competencies delegades al COllsell Insular, el Consell 

. Insular es reuneix i aprova, es fa un recurs d'ah;:ada 
davant el Govern de la Comunitat Autónoma i d'allo 
ja no en sabem res, vol que Ji digui on és, n'hi ha 
molts que ho sabem, a aixo, on és, no cal dir-ho. Per 
tant, les competencies són importants. I, rallant de 
competencies, jo em voldria referir rapidament a la 
de la Comissió Provincial d'Urbanisme. 

Miri. nosaltres no demanam . no hem demanat . i 
no tergiversin el debat, no demanam delegar funcions 
de la Comissió Provincial d'Urbanisme, l'únic que de
manam és que, com a fórmula previa i mentrestant 
no es proclueixi per vía de llei, elaborada per la 
Comissió Tecnica Interinsular la transferencia aIs 
Consells Insulars de materia urbanística que no siguin 
delegacions com la de disciplina, puguem tenir unes 
Comissions insulars formades segons la voIuntat de 
cadascun deis pobles de les IIles, manifestada a través 
de les umes. Jo ja sé que vostes ho poden fer d'una 
altra manera, jo el que els vull fer avincnt és que es 
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contradiuen amb els fets quan parlen d'insularisme, 
en determinats moments i després no l'apliquen amb 
els fets. Vostb tenen assegurada la majoria absoluta 
a Mallorca, a Eivissa-Formentera, i també la tcnen 
a Menorca, i, per que la tenen a Menorca? Potser 
voluntat seva de no tcnir-la, si és que volen que el 
model territorial turístic, agrícola, etc., etc., respongui 
als intcressos del poble de Menorca, segons majories 
constatables. 

Parlant d'interes social, ens du ara al punt n.O 8, 
l'interes socíal voste sap qui és qui l'autoritza, la 
Comissió Provincial d'Urbanisme, i en base a interes 
social s'han legalitzat, s'ha donat el vist-i-plau a cons
truccions com bovers i abeuradors per a vaques, abeu
radors que tenen forma de corxea, perque és una 
piscina extraordinaria, i bovers que són autentic pa
Iaueis d'estiu.' No en faci dir exemples, em sembla 
que amb el que li he dit, i queda constancia davant 
el Parlament, no cal dir noms. 

No ens hcm fiat, per tant, de les paraules, les 
paraules del Sr. President solen ser bones, com aquella 
canc;:ó de la moguda madrilenya, «hombre blanco tiene 
lengua de serpiente», diu, no li deim a voste, el que 
voldríem és veure confirmat en fets tot a<;ü que vostes 
ens diuen. 

Dos anys, dos anys han passat des de la soHicítud 
d'aquest Parlament, mitjan~ant resolució, del cataleg 
d'espais naturals, ara els demanam, dos anys?, no, 
quinze dies, perque han passat dos anys més quinze 
dies que els proposam. Ro poden fer, perque no és 
gaire difícil. 

D'acord, el termini de sis mesos, pero, per poder 
obtenir els plan s especials a les Lleis d'Arees Natu
rals? Sis mcsos? Pcr que? Lcs Lleis ja estan aproba
des, algunes han passat ja per informació pública, que 
esperen, idó? Aquí no som professionals, aquí som 
polítics. Aquí no hi ha més professionals que els 
Lletrats, en conseqüencia crec que hauríem de fer 
abstracció d'una cosa en relació amb l'altra. 

1, per acabar, Sres. i Srs. Diputats, només volem 
manifestar les gracics a tots els que, des de l'oposició, 
des del Govern ens donin suport a aquestes resolu
cions, i recordar també que és molt prudent no caure 
en contradiccions. Quan el Cansell Pesquer ha estat 
possible formar-se amb representació política de tots 
i amb voJuntat unanime, per que no ho poden fer en 
altres materies, no sera que aquestes són més impor
tants que les del sector pesquer? 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Sr. Ruguet, Vice-president del 

Govem. 

EL SR. VICE-PRESIDENT DEL GOVERN (loan 
Ruguet i Rotger): 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Primer de tot, 
senyors del PSM-Entesa de l'Esquerra de Menorca, 
una consideració previa, aquest representant del Go
vem de la Comunitat Aut.onoma ha sortit aquí per 
explicar els criteris del Govem de la Comunitat Autó
noma entom a cadascuna de les resolucions. 1 crec 
que ho he intentat fer sense demostrar ni arrogancia, 
ni prepotencia ni confusionisme per part d'aquest 
Parlament, perque som ben conscients de quin es són 
les nostrcs possibilitats. La meya intervenció només 
tenia un únic i exclusiu objectiu, tractar de posar en 
el coneixement de tots vostes l'opinió del Govem, 

perque reflexiones sin entorn d'unes resolucions, que, 
en definitiva, el Govern no pot dir ni blanc ni negre, 
sinó que haura d'acatar la resolució del Parlament, i 
així ho farem en cadascuna de les resolucions que 
aquí se sotmetran. Per tant, jo cree que amb les 
meves paraules de l'anterior interveneió, he intentat 
ser el més noble parlamentariament parlant, que es 
pot ser sobre aquesta tribuna. Per tant, de confusio
nisme, de tractar de enganar la gent, res. 1 em sap 
greu, Sr. Serra, que hagi tocat un tema com és el 
tema de la marginació social. Si qualcú pot opinar 
de qualque cosa d'aixo, crec que hi ha molta gent que 
pot opinar, pero el que és en aquesta tribuna es va 
passar un any amb marginats, sap el que és, i sap els 
problemes que tenen, i aquest Govern esta fortament 
sensibilitzat. Ens ha ferit que digués o que hagi inter
pretat les meves paraules com si hagués o afloré s dins 
aquest Govern un sentit pseudo-racista o discrimina
tori amb altres persones que pertanyen a I'Estat Es
panyol, i que, si vénen a aquesta Comunitat Autonoma 
i són a aquesta Comunitat Autónoma, aquest Govern 
els considera i els considerara sempre ciutadans de la 
nostra Comunitat Autonoma. Ac;:o que quedi molt claro 
Pero de dir ac;:o afer propostes com les que fan, sense 
saber clarament si es podra dur endavant amb carac
ter d.'emergencia o d'urgencia, hi ha un abisme, només 
puc tractar d'un informe que tenc, personal meu, 
d'aBa on jo vaig estar un any, que era una barriada 
molt més petita del que suposa Balears, i si aBa 
s'havia d'erradicar tota la marginació, feien falta 
inversions per més de 2.500 milions de pessetes, Pozo 
del Tío Raimundo. 

Pcr tant, no es poden fer aquestes propostes d'una 
manera seriosa, si aquestes propostes sabem que si 
no hi ha una forta petició, una forta ajuda per part 
de l'Administració Central que pugui donar més re
cursos aquí, i aixo no és victimisme, ni és fer una 
crítica 3 I'Administració Central, perque ha de tenir 
cura de molts altres problemes, la marginació és un 
problema de tots. Comencem per exigir als Ajunta
ments que incrementin els seus pressuposts en mate
ries socials, comenccm per aquí, cadascú, des deIs 
nostres !locs, cadascú des de la nostra responsabilitat 
dins els Ajuntaments. 

Si el Parlament a ac;:o, ha vota, el Govern, indis
cutiblement, haura de fer aquest pla, indiscutiblement 
que sí, i el férem, pero I'advertencia, com a responsa
ble, crec que estava obligat afer-la. 

Per altra banda, no em referia jo a aquesta discri
minació, si aquesta gent ve aquí, he dit, em sembla, 
clarament que era gracies que hi havia unes expecta
tives de feina que potser les seves Comunitats AutO
nomes no tenien, pero no he dit, a ayO, com agravi 
a aquestes persones, ni solament ni fer-hi a prop, i si 
ha he di t així, deman disculpes al Sr. Serra, o si se 
m'ha interpretat malament, jo he dit a<;o, que aquest 

problema, a més arnés, ens ve donat per aquesta 
immigració, sí que n'hi ha de marginació social, de 
persones nascudes a Menorca, a Mallorca, a Eivissa i 
Formentera, que siguin tan mallorquins, menor(1uins, 
eivissencs o formenterers com puguem ser nosaItres, 
pero a~o s'incrementa a causa de les circumstancies 
que tenim a les nostres illes, que és un focus d'atrac
ció de gent per poder venir a guanyar-se el pa de cada 
dia, i ac;:ó voste ho sap, i no són paraules meves, són 
paraules que surten, no només/ als estudis del Govern 
Balear, a estadístiques que puguin fer entitats banca-.,~ 
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ríes infonnes sociologics que puguj fer la Universital, 
sur; per tot, surt per tot, com la immigraci6 que va 
tenir Madrid q uan es va eonvertjr en una ciu.tat indus· 
trial que va atreure la gent de les zone5 Olés proximes 
i va crear eJ que va crear. Per tant, les solucions 5611 
unes solucions que han de ser compartides. 

Respecte de la inlervenció que ha ret e l Sr. López, 
és una opinió contra un criteri de govern o una altra 
apinió del Govern. Segons la seva interpretació, i és 
una interpretació i potser estigui equivocat, totes les 
competencies que té el Govern i que ha d'executar 
perque és govern i la seva responsabilitat es governar, 
per la mateixa teoria els hauria de dur aquí, i hauria 
de dir, és ac;:o que feim?, com ho feim?, a qui hi 
posam?, aquesta és la teoria que voste diu. És o no 
és competencia del Govern nomenar i fixar la compo
sició de les Comissions, seccions Insulars d'Urbanisme? 
Sí, i el Govern la fixa. 1 el Govern manté el mateix 
criteri, si el Parlament Ji dicta una altra cosa, ja és 
un altre tema, pero no digui que nosaltres feim, pero 
s'ha de votar ac;:o, no digui que nosaltres feim, aquí 
elucubracions i que no ens adaptam ni tenim voluntat 
de rectificar, i després no em parli de majoria, a no 
ser que vos tes ja es considerin del Partit Socialista 
Obrer Espanyol i comptin els seus vots i el del PSOE 
a Menorca dins un mateix saco A Menorca va guanyar 
AP-PL. 

Res més i moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT:-
Jo demanaria als Srs. Diputats que no abusin 

de l'amabilitat de donar temps, ho faci molt eurt, 
Sr. Serra, eh?, molt curt. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President, de l'amabilitat en la inter

pretació del Reglament. 
Sr. Ruguet, un Govern toca tenir un ordre de 

prioritats en la seva actuació, nosaltres entenem que 
la prioritat basica d'aquest govern en aquests mo
ments, ha de ser la prioritat social i d'ordenació del 
territorio Nosaltres entenem també que hi ha una L1ei 
d'Acció Social no complida en absolut, hi ha un creixe
ment desordenat amb conseqüencies socials en aques
tes jlles que precisament són la causa de molts deIs 
prob1emes que denunciam quan parlam de marginació 
de tot tipus i de miseria. Nosaltres parlam d'una 
solució, recaptar doblers d'on n'hi ha, i denunciam 
una contradicció, la resta, pensam que és gratult. 

EL SR. PRESIDENT: 
Procedeix intervenir altres Grups Polítics que ho 

vulguin fer. 
Té la paraula el Portaveu del Grup d'Unió Mallor

quina, Sr. Miquel Pascual. 

EL SR. PASCUAL 1 AMOROS: 
Sr. President. Sres. i Srs. Consellers. Jo seré molt 

curt i només a[egiré al raonament que ha fet el 
representant del Govern, un altre respecte del punt n.O 
8, que fa referencia, diu, «el Govern disposara de les 
mesures necessaries per tal que no siguin autoritzades 
parceHacions i edificacions en isol no urbanitzable», 
etc., etc. Bé, jo voldria dir que aixo és un tema que 
a nosaltres, Unió Mallorquina, ens té molt sensibilit
zats, i a les resolucions del darrer Congrés, nosaltres 

arribarem a la conclusió que es fa necessaria una Ller 
del Sol Rústic, pero també hem de dir que aquesta 
resolució, és una resolució contra Ilei. M'explicaré. 

Aquest Parlament pot fer una Llei del Sol no 
urbanitzable, pero mentre no la faci, hi ha la Llei del 
Sol i l'article 85, concretament, que regeixen. 1 l'arti
ele 85, a més de les obres d'interes social i les obres 
en destí agrícola-ramader, també preveu que es poden 
fer habitatges, vivendes, i clar, vull dir, retallar aquest 
dret subjectiu deIs propietaris, que no sigui amb una 
lIei, creim que no es pot fer. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Portaveu del Grup CDS, Sr. Fran

cese Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Moltes gracies, Sr. President. Molt breument, per 

fixar algunes posicions en relació a les resolucions del 
PSM. 

En relació amb la primera, quant que és una 
resolució que és alternativa d'una del PSOE, que nosal
tres entenem que és més correcta, ja que proposa 
obrir un debat després d'una proposició o d'una 
comunicació al ParIament sobre el tema d'ampliar o 
de cercar noves línies de finanr;:ació, ens pareix proba
blement prematur i, per tant, la nostra postura sera 
l'abstenció en relació a aquesta. 

En relació anib la n.O 2, la creació del Consell 
Economic i Social, nosaltres en tenim una altra del 
mateix sentit i practicament amb la mateixa reclaceió, 
l'únic que canvia és el termini de sis mesos. Pensam 
que és poc realista pensar que Govern pugui fer aques
ta lIei, la llei necessaria o l'instrument normatiu 
necessari per crear el Consell Economic i Social en 
un termini de dos mesos i ens agradaria més, si és 
possible, en funció del Reglament, Sr. President, de
manar la fusió d'aquestes i possiblement d'algunes 
altres propostes de resolució que s'hagin de fusionar 
per raons que toquen els mateixos temes, simplement 
amb matisos diferencials que, tal vegada, convendría 
fondre. 

En relació amb la n.O 3, nosaltres comprenem les 
dificultas financeres del Govern i les compartim, pero 
és evident que aquest pla pot contenír i ha de conte
nir, necessariament un tip~s de convenis amb l'admi
nistració avui titular de la competencia, que és l'Ad
ministració Central, per tant, no entenem per que el 
Govern no ho pot posar, i, sobretot, tenint en compte 
que cree jo que hem de comen~ar a prendre la carre
reta previa a la frontera de mar<; del 88, és a dir, a 
la frontera que ens permet plantejar d'una manera 
seriosa l'ampliació del sotil de competencies estatuta
ries, en conseqüencia, és necessari que sobre aquest 
tipus de materies, el Govern vagi fent ja aquest ti pus 
de plans, vagi incorporant ja l'Administració Central 
via convenis i vagi incorporant. Per tant, nosaltres, 
amb tota la modestia financera que faci falta, pero 
comptant i prometent-los i garantint-los la nostra ajuda 
a l'hora de planteiar i reivindicar davant l'Administració 
Central la transferencia de competencies en materia 
d'educació, també votarem afirmativament que el Go
vern comenci afer aquest pla. 

El punt 4 també sera votat pel nostre grup, 5, 6. 
La resta de punts, també, sense altres matisos. 
Res més a dir, Sr. President. Moltes gracies. 
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EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Quetglas. 
Per defensar les Propostes de Resolució del Grup 

Unió Mallorquina, té la paraula el Sr. Miquel Pascual. 
Ah!, perdó, perdó, és que he fet així i no he vist 

cap ma a l'aire. 
El Sr. Jaume Carbonero, té la paraula. 

EL SR. CARBONERO 1 MALBERTI: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. La 

nostra intervenció, la intervenció del Grup Socialista, 
que jo represent en aquests moments, es fara en 
l'ordre que ha proposat el Partit Socialista de Mallor
ca-Entesa de l'Esquerra de Menorca, és a dir, farem 
una intervenció seguint els punts que ells han plante
jat en dos blocs. 

Al primer punt de la res01ució del Grup que 1'ha 
presentada, nosaltres creim que l'impost turístic que 
es proposa, estam d'acord amb aixo, amb el que ha 
proposat el grup AP-PL, l'impost turístic s'hauria de 
posar en funcionament després d'un estudi amb pro
fundilat deIs recursos que són necessaris per a aquesta 
Comunitat i de les fórmules i les maneres que per
metran reco11ir aquests recursos. Pero és que, a més, 
nosaltres creim que aquest impost, com qualsevol aItre 
impost no pot ser finalista. Nosaltres creim que dir 
que el des tí d'aquests recursos que s'obstenguin per 
un impost tudstic sera tal o qual, creim que no esta 
massa d'acord amb el que disposa la LIei. Nosaltres 
pensam que els destins deIs imposts són un recurs 
generals que té la Comunitat Autonoma per destinar-los 
a les finalitats que, d'acord amb els pressuposts, pre
vegi, pero que no poden ser finalistes. En aquest 
aspecte, idJ), no podem estar d'acord amb aquest punt 
n.O l. -

Amb el punt n.O 2, del Consell Economic i Social, 
estam d'acord, estam més d'acord amb la possibilitat 
que es tengui més temps per elaborar o per dur una 
proposta de Consell Economic i Social, perque pensam 
que aixo és una llei, i pensam que la tramitació i 
l'elaboració d'una llei requereix un temps major que 
el de dos mesos. Per consegüent estaríem més d'acord 
amb la proposta del CDS, de sis mesos. 

Amb el PIe. d'Alfabetització d'Adults, que es pro
posa en 3r 110c, ja es va aprovar a l'anterior Legisla
tura, no s'ha fet res, estam d'acord amb aquest tema. 
Votarem afirmativament. 

També votarem afirméltivament els dos aItres punts 
del primer bloc, el punt n.O 10 i el punt n.O 11, del Pla 
d'Emergencia Social, pensam, i així ho va evidenciar 
el nostre Portaveu al debat que varem tenir fa poc, 
pensam que el Pla d'Emergencia Social és absoluta
ment imprescindible com a instrument, a pesar que 
no es tenguin altre tipus de recursos, aItres tipus de 
competencies, pero com a instrument que permetra 
després ordenar aquestes competencies i ens permetra 
tirar endavant en aquest tema que ens sembla absolu
tament prioritario 

En el bloc 2, s'ha comen~at pel punt 4, Ilei de 
disciplina urbanística, pensam que sí que és necessari, 
és absolutament necessari millorar la tramitació, i 
creim que la referencia que ha fet el Sr. López i Casas
novas era de Son Anet i Ses Retxilleres, de Menorca, 
que efectivament és un exemple paradigma tic del que 
es pot arribar arnb l'actual llei i quines poden ser les 
competencies de cadascuna de les administracions que 
intervenen. És a dir, una llei de disciplina urbanística 

no arreglara el problema de disciplina urbanística, és 
evident, les intervencions de les diferents administra
cions, per si soles, tampoc no arreglaran el problema 
de disciplina urbanística si no tenen una 11ei, un 
instrument que sigui, una llei que permeti aturar el 
desgavell que existeJx. Per consegüent, és necessaria 
una nova llei, i és necessari que tots, des deIs Ajunta· 
ments, pero també des del Govern de fa Comunitat 
Autonoma, tots, posem remei a aquesta situació . 

Quant als catalegs, inventaris d'espais naturals d'es
pecial interes, evidentment, nosaltres hi estam d'acord, 
nosaltres creim que aquest cataleg s'ha de dur com 
més prest millor aquí, al Parlament, ja s'ha dit que 
es dura abans de final de mes, pero pensam que no 
només l'inventari és necessari que es dugui com una 
Ilista, com una llista d'espais que s'han de protegir, 
sinó que creim que la proposta que nosaltres feim, no 
soIs el Grup AP-PL fa una proposta en aquest sentit, 
sinó que el nostre Grup també ha fet una proposta 
que creim que és més concreta i que dóna, arnés, 
mesures, a més del llistat que poden ser necessaries. 
Nosaltres proposam, a més de l'inventari, mesures 
particulari tzades de protecció urbanística i de ges tió 
de la naturalesa a cadascun d'aquests. Pensam que 
aquesta frase final permet actuar d'una manera molt 
més correcta i molt més imtnediata sobre els espais 
natural s i no només tenir el 11istat. 

També, evidentment, estam d'acord que s'aprovin 
i es duguin aquí, com més aviat millar, els plans 
especials de protecció que desenvolupen les lleis que 
nosaltres hem promogut moltes vega des amb collabo
ració amb el PSM-Entesa de l'Esquerra de Menorca. 
És a dir que estam d'acord amb el punt n.O 6 d'aquest 
segon bloc, que s'aprovin els plans especials d'aquests 
espais. 

Quant al punt n.O 7, que tal vegada sigui el punt 
que ha despert més debat fins ara, el de la delegació 
de competencies a la Comissió Provincial d'Urbanis
me, nosaltres pensam que, efectivament, és una dele
gació de competencies, pcnsam que és així, Sr. López 
i Casasnovas, a pesar de les seves advertencies, de la 
seva reiteració, pensam que és un punt amb el qual 
estam, en el fons, absolutament d'acord, nosaltres 
creim efectivament que les Comissions Provincial s 
d'Urbanisme, i així ho farem immediatament que es 
pugui, tenguin la competencia, tenguin la competencia 
delegada de poder informar i poder resoldre aquests 
assumptes a cadascuna de les Illes, estam completa
ment d'acord en aixo, i ja varem dir, ja va dir el nostre 
Portaveu que un deIs temes que prioritariament pro
posadem que es delegas seria la competencia urbanís
tea, pero, en aquests moments, fer una deIegació per 
decret, sense que existeixi un ínstrument que desenvo
lupi la Llei de Consells Insulars que encara no és 
aprovada ens pareix que no és correcte, no és corree te, 
fins i tot podria ser anti-estatutari. 

El punt n.O 8 és una versió de l'article 85 de la 
Llei del Sol, una versió que nosal tres creim que té 
certes mancances, a pesar de la correcció, amb la q~al 
hi estam d'acord que ha fet el representant del PSM
Entesa de l'Esquerra de Menorca, nosaltres creim que 
aquesta redacció devalua la que nosaltres, el nostre 
Grup ja va proposar a les resolucions del deb a t gene
r a l de la Cornunjtat Autonoma de l'any 85 i que ~a 
r eiterar l'any passat. En qualsevol caSI en la r edaccIÓ 
que es va es deixen coses importants, és a dir, que 
es propicia que es p uguin a u toritzar obres d'interes 
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s'ó cia 1 , pero res es diu d'aquelles obres d'utilitat pú
blica., que la Llei a l'artic1e 85 reconeix, és a dir, que 
'sernbJ a fins i tot que l'article 85.2 de la Llei del Sol 
és més complert que la redacció que es proposa, i és 
molt més complert que la redacció que es proposa 
de la resolució que he esmentat abans, que deia 
concretament: « El Parlament de les I!les Balears 
insta el Govern de la Comunitat Autónoma a refon;ar 
les mesures d'ordre legislatiu, reglamentari i de gestió, 
per lal d'assegurar la presenoxió del medi rural d'edi
ficacions, parceHacions i usos contraris i incompati
bles amb el destí agrícola-ramader i natural d'aquest». 
És a dir, que nosaltres amb el fans i l'esperit ele la 
proposta estam completament d'acord, el nostre Porta
veu es va referir ah ir a la terciarització, que es una 
paraula que jo trobo superajustada a la situació que 
es troba el món agrícola, la terciarització del 501 
rústec, terciarització a la que s'arriba a partir e1'apro
vacions com d'interes social d'instaHacions i d'obres 
que no tenen cap tipus d'interes social o d'utilitat 
pública i que signifiquen una e1egradació i una e1eva
luació e1el que diu la Llei del Sol que, a més d'especi
fificar que han de tenir interes social i utilitat pública, 
especificament assenyala que hagin d'empla~ar-se al 
medi rural, i aquesta també és una expressió que no 
es traba a la resolució que vostes propasen, que 
nosaltres trobam que s'havia e1'incorporar. 

E l [unt 11.(> 9, per acabar el punt segon per 
acab<lr la nostra i.nLel-Venció, amb el punl 9 estam 
e1'acord, evidentment , és un tema pressupostari i en el 
preS$Upo t, i no vengués contemplat aixi, nosaltre 
farícm les e menes oportuncs, perque es pogués prO
duir aquesta resolució que vostes proposen. 

Res més i moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Portaveu del Grop AP-PL, Sr. Gon-

zález i Ortea. . . 

EL SR. GONZALEZ 1 ORTEA: 
Sí, graci<.\s, Sr. Pre idenle. implemente para aña

dir un par de co as. La pl'imera e que no ha quedado 
realmente tara la propuesta, 10 digo a efectos de 
fijar la po ición de nuestro grupo, la propuesta en el 
punto S, la propuesta de que se cambie el término de 
15 dlas pOlo el de 30 de noviembr . No ha quedado ab
s lula mente clar ,y creo que es una cuestión de 10 
días, puesto que hoy e tamos a S, y, bueno, no voy a 

cuitar que nue tra propuesta, que proponía el 30 de 
n iembre, como I lazo de p¡'esentación del estll dio 
del catálogo de e pacías naturales y el plan. la pro· 
puesta de actuación de p rotecci n de espac ios na tu
rales, no voy a ocultar que está previamellte hablado 
con el Gobierno, parece que esta es una fecha razon . 
ble nara I bicrno. \1 a mí m.e "arce qu lamb i 'n 
puede ser aceptabl e.. Pero no sabemes si el Grupo 
Entesa d'Esquen:a-P M lo mantiene. 

Igual dig respec to de I.a propue la n .O 6, en que 
se pide el paso de 2 m ese a 6 mese , ha pedido el 
Gobierno, parec · que respec to a esto no ha qued do 
cIar, al meno ' no me lo ha quedado a mí. 1< res pue . 
ta o y es por la fijación de posición del Grupo, eOm 
digo. 

Respecto del punto n.O 8, ya se ha dicho aquí, por 
el Portavoz de Unió Mallorquina y por el Portavoz del 
PSOE que esto e~ tá en contradicción con el artículo S;; 
de la Ley del Suelo, simplemente añadir que a mi 

juicio también hay otro error, bajo mi apreciaclOu, 
en la formulación de la propuesta de la resolución, 
cuando se dice que no sean autorizadas parcelaciones 
o edificaciones, las parcelaciones, si son urbanísticas, 
evid ntemente ya no están autorizadas, están prohj
bida,>, si no SOn urbanísticas, entonces no se pueden 
autorizar o de aulorizar por s i temas urbanísticos, es 
decir, un señor puede, evidentemente, parcelar una 
finca determinada, sin pedir autorización para ello al 
Gobierno. 

Nada más. Muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, el Sr. López i Casasnovas, té la paraula. 

EL SR. LOPEZ 1 CASASNOVAS: 
Gracies, Sr. President. Bé, hem sentil amb interes 

la fixació de posiciol1s. Volem comen9ar amb la d'Unió 
Mallorquina, que !liga pcrt'cclamcnt amb el que s'aca
ba de dir ara, per part del Porlaveu del Grop AP-PL. 
La proposta n o S, si l'han llegida bé, jo crec que no 
es pot considerar ni contra llei ni res de l'aItre món, 
la Llei del Sol té un artic1e, l'arUcle 85, la proposta 
nostra el e resolució parla de e1isposar les mesures 
necessaries, mesures necessaries, si vos tes creuen que 
les més necessaries són ele tipus legislatiu, ho poden 
fer, poden modificar I'arlicle 85 de la Llci del Sol, és 
possiblc, pero nosaltres no demanam a90, demunam 
scnzill ament qu ' . vo le ho ha dic, r. rtea, pat'ce Ha
cion , les parceHacions si ón de tipus urbanístic són 
il- egal , per tant que se' l ap liquin les dispos icions 
urbanísliques, pet si són de tipus agrícola o senzilla
ment són una divisió de finca, que manco, que manco 
que poeler comptar amb el coneixement, amb l'infor
me de la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca 
d'aques l Govern? Jo crec que a90 no és tampoc posar 
requisi lS insalvables, sún senzillament aquelles mesu
res precautories;' auLelar ' , neces aries perque con ti
nu"Ln proeluinl-se tal allo que el Sr. Carbonero ha dit 
molt bé, aquest procés de terciarització imparable. 
Aque t procés es pOl aturar, ho vam dir alla, ho deim 
aq\lí a ra, apliquin vostes les mesures nece sari,es, 
n allre n'aplicaríem une. en prineipi la Llei de 
Disciplina Urbanistica, pero també creim que és moJt 
intercssant, moll importanl, que la Con eUeria el'Agri
cultura, Ramaderia ! Pesca no estigui silenciosa, ten
gui un paper rellevant a jugar, perque ens estan venent 
figues per lIanternes, arob .el nom de parceHacions de 
finques rúsLiques, s'eslan propiciant aut ntiques itua
cions de fet, qu després h · m de con iderar zones 
turítiques sense infraestructura o, senzillament, zones 
urbanístiques dignes d'un tractament especial modifi
cant la Llei del Sol a través de propostes que aquí 
ja han arribat i que tendrem ocasió de discutir d'aquí 
uns dies. 

Quant a les Comissions provincials d'Urbanisme, 
tornem-hi de bell nou. Obviament, amb una certa 
habilitat, tots els Portaveus que hi han fet referencia, 
han parlat de competencies, de delegació ele compe
tencies, no és una deIegació de competencies, és una 
forma ció de la Comissió amb un criteri polític que 
vos tes tenen legítimament dret a mantenir com esta, 
de modificar en el seu favor o de modificar en el 
sen t il d'adaptar-Ies a les composicions majoritaries de 
cadascuna de les Illes. Nosaltres no demanam insula
risme a ultran~a, demanam, a~o sí, que la voluntat 
política de cada pobIe de les IlIes recollida a l'Estatut 
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d'Autonomia tengui una composició adient Sres. i 
Srs. Dipulats, l10saltres no creim que ac;o pugui ser 
mai anti-estatutari, en qualsevol cas, anti-estatutari 
seria mantenir la situació que tenim fins ara sense 
que s'hi actui. 

Recollim, per altra banda, amb interes les pro
postes que s'han feto El Sr. Carbonero ens ha dit, 
respecte del punt n.O 7, perdo, 8, que ells l'any 85, 
hem scmbla que era, van ter una resolució en el ma
teix sentit, millor, més perfecte que la que ara propo
sam. Obviament nosaltres estaríem disposats, ja la 
vam votar a favor en aquell moment, estaríem dispo
sats a continuar votant-Ia a favor, pero ac;o a aquest 
debat, com voste sap, és impossible si no hi ha unani
mitat de tots els Grups. 

I res més, gracies pels posicionaments que han 
fet favorables a les nostres resolucions, i esperam que 
aquells que han estat contradictoris amb les nos tres 
posicions, amb el temps i amb la paciencia que ens 
caracteritza des de la nostra minoria minoritaria, con
tinuem insistint. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Abans de donar la paraula al Portaveu d'Unió 
Mallorquina, aquesta Presidencia voldria fer saber als 
senyors parlamentaris que aquest Plenari acabara avUl 
a l'hora que sigui. 

El Portaveu d'Unió Mallorquina, Sr. Miquel Pas
cual, té la paraula. 

EL SR. PASCUAL 1 AMOROS: 
Sr. President, Sres. i Srs. Consellers. Per tal 

d'atendre el prec de la Presidencia i pei no esgotar 
les Sres. i Srs . Diputats, i la gent que ens escolta, 
tampoc no esgotaré el temps. 

A la meYa intervenció d'ahir, a la darrera part de 
la meva intervenció, vaig fer referencia a dos temes, 
que són temes institucionals d'aquesta Comunitat 
Autonoma, que són temes d'interes balear, un és la 
possible reforma de l'Estatut, i un altre és el financ;:a
ment de la Comunitat Autonoma. 1 nosaltres pensam 
que tots aquests temes d'interes balear, com són 
aquests dos o com sigui qualsevol altre que afecti la 
delimitació del contingut de la nostra Autonomia, 
haurien de ser tractats sota el prisma del consens, és 
a dir, no hi hauría d'haver protagonisme de cap Grup 
Polític, sinó que la iniciativa hauria de ser tan estesa 
com fos possible, per tal que, quan es vagi a negociar, 
hi hagi un suport el més ampli possible. 

La proposta de resolució n.O 1 fa referencia a 
l'Estatut d'Autonomia, a la possible reforma. És ne
cessaria la revisió, és necessarí demanar senzillament 
transferencies de noves competencies? Nosaltres tenim 
una opinió formada, en el sentit que ja varem expres
sar en el debat d'Investidura, favorable. Ara bé, l'arti
ele 16.2 de l'Estatut d'Autonomia i l'artiele 68 fan 
referencia que la iniciativa per a la reforma de l'Esta
tut ha d'una cinquena part dels Diputats, pot ser 
del Govern, pot ser del Govem Central i pot ser de 
les Corts, i el que és demanar la iniciativa legislativa, 
a través d'iniciativa legislativa davant el Congrés deIs 
Diputats, una llei organica de transferencia de com
petimcíes, ho pot fer un Grup Parlamentari, senzilla
mento Pero, com he dit abans, nosaltres pensam que 
aquestes iniciatives han de sortir del Parlament no 

del Govern, i molt manco del Govern Central o de 
les Corts, i que han de sorlir, a se l' possibJc, per 
unanímitat. A posta nosaltrcs proposam que e fac i, 
que dins la Comissió d'Assumples rns tilucionals i 
Generals del Parlament es formi una Ponencia com, 
per exemple, hi va ha el' quan es va fer la Constitució, 
que hi va havcr una Ponen ia de Diputats, per tal 
de fer, podríem dir, a I s prcparatoris i, a la visla 
de les conclus ion s d'uquc la Ponencia, es dugués en
davant una iniciativa legislativa que tengués suport 
del maxim nombre de Grups Parlamentaris. L'operati
vitat, bé, nosaltres pensam que aquest Parlament lé 
uns mitjans tecnics, i també el Govern Balear té uns 
aItres mitjans que poden ser soHicitats per aquest Par
lament. Per consegüent, el sentit, com he dit, és que 
quan arribi dia 25 de febrer del 1988, que fara cinc 
anys que l'Estatut és en vigor, ja sapiguem, en aquest 
Parlament, el que ens convé, i puguem actuar en con
seqüencia. 

Pero no només hem dut una proposta de resolució 
respecte de l'Estatut, també n'hem duta una aItra 
respecte del finanr;:ament. Ahir varem dir que aquesta 
Comunitat Autonoma rep aproximadament un 7 % de 
la recaptació per a la finaw;:ació de la propia Comuni
tat, i varem dir que, arnés d'aixo, hi ha unes compe
tencies que s.ón competencies territorials, que fan que, 
al nostre entendre, existeixi una discriminació de la 
nostra Comunitat respecte de les peninsulars, ja que, 
com que l'Estat Central té competencies en carreteres, 
en obres hidrauliques i en al tres, que són competen
cies territorials que afecten més d'una Comunitat 
Autonoma, i aquí no és així, l'Estat destina molts de 
recursos a obres d'aquest tipus, i, en canvi, aquí, 

_qua.!! varem tenir la transferencia de competencies no 
se'ns varen donar uns doblers incondicionats per fer 
front a aquestes transferencies. Aleshores, nosaltres 
podem estar equivocats, pensam que no, pensam que 
és aixÍ, pero, bé, I'important és partir del principi 
que he dit abans, que és que els temes d'interes 
baledr tenguin una iniciativa tan amplia com sigui 
possible en aquesta Cambra, i no d'un sol Grup ParIa
mentari, perque ciar el que interessa, quan anem a 
dis~Lltir, per exemple, una iniciativa legislativa, com 
sena en aquest cas, al Congrés deIs Diplltats o una 
Proposició de Llei o el que sigui, és que hi hagi una 
forc;a politica el més ample que sigui possible. 1 jo 
vuIl recordar, i no vull polemitzar, pero sí vull recor
dar que ahir, eles d'aquests escons quan jo vaig parlar 
d'un ratio que era finan<;:ació de la Comunitat Aut&
noma respecte de recaptació tributaria i vaig dir que 
era el més baix, es va sortir, des d'un altre Grup, i 
es va fer una disquisició a base de taules imput
output, a base de carregues impositives, a base d'esta
dístiques de qualitat de vida, pero no es va rebatre 
en absolut el que jo vaig dir, al reyes el que sí es va 
afirmar, amb molta agressivitat va ser que es feia 
parlamentarisme de bugaderes, i jo respecte d'aixo 
només vu dir que defensar honestament, equivocats o 
no, i jo crec que no estic equivocat, si defensar hones
tament els interessos de les nostres illes enfront deIs 
possibles abusos de l'Administració central és fer 
parlamentarisme de bugaderes, és un honor ser una 
bugadera. 

Per acabar, només vull dir que esper tenir el 
suport de tots els Grups d'aquesta Cambra. Mol teS 
gracies. 
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.. ;SR. PRESIDENT: 
. Abans de donar la paraula aIs restants Portaveus, 

d<' n al Sr. Secretari que procedeixi a ter lectura de 
e~ues propostes de resolució del Grup Parlamentari les . . 

(J'Uni6 Mallorquma. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: . . , 
Primera.-Que es formi en el si de la ComlssJO 

d'Assumptes In ti.luelonal i ~enerals del Par~ament 
de les Illes Balea rs una Ponencia perque, a la VIsta d~ 
les compelencies 110 assu~l1id~s p r la nos tra COI?U~l' 
tat Autónoma i de I'experl encla del , qualre ~nys 1 ~]I~ 
de la vigencia del nostre s talut d Autonomla, realltzl 
un e..s ludi, en 1 L rm ini dI;! lre mesos, obre la co~
veniencia bé de la s va reforma bé de la formac 6 
i tramitació d'una Proposició de llei organica de trans
ferencia de compelencies a les Illes Balears. 

Segona .-Que es formi en el si de la Comiss ió 
d'Ecoomnia, Hisenda i Pressuposts del Parlament de 
les Illes Balears una Ponencia perque faci, en el ter
mini de tres mesos un estudi sobre l'existencia o no 
de greuge comparatiu entre el finam;:ament de la Co
munitat Autonoma de les Illes Balears, respecte de 
les Comunitats Peninsulars, pel fet d'assumir la com
petencia exclusiva en m ateria de carreteres, d'obres 
hidrauliques i aquelles aItres derivades del fet insular, 
reconegu t a l'article 143 de la Constitució espanyola, 
com a fonament del dret a l'autonomia de les IIles 
Balears . 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus deIs Grups que vulguin intervenir? 
Té la paraula el Diputat Sr. Joan López i Casas

novas, per part del grup PSM-Entesa de l'Esquerra de 
Menorca. 

EL SR. LOPEZ I CASASNOVAS: 
Com a fixació de posicions, Sr. President? 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, per fixació de posicions exclusivament. 

EL SR. LOPEZ 1 CASASNOVAS: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. El nostre 

Grup, moIt breument, votara a favor de les dues pro
postes de resolució, j ho farem en la consciencia que 
és imprescindible, des d'ara ja, anar fent feina per 
arribar a aquesta fita deis cinc anys de vigencia de 
l'Estatut, que ens permet constitucionalment modifi
car, corrt:gir les deficiencies, augmentar el sostre com
petencial, etc. Nosaltres pensam que qualsevol refor
ma de l'Estatut, en aquests moments, és un risc i és 
un repte, és necessari, és un risc perque ens pot fer 
anar enrera, segons la composició de forces parlamen
taries amb aspectes importants aconseguits, és també 
una necessitat si constatam les greus deficiencies que 
té la nostra Comunitat Autonoma que la discriminen, 
vulguem o no vulguem, respecte d'altres Comunitats 
que estan en situacions culturals, socials, económiques 
semblants a la nostra . 

En conseqüencia, no tenim cap inconvenient que 
s'hi faci feina ja, d'una manera conjunta, tot els Grups 
Polítics, si bé al punt n .O 2, óbviament, hauríem de 
deixar aclarit, em sembla que el Sr Miquel Pascual ja 
ho ha fet, que la Ponencia no és només una ponencia 

per estudiar, com una reunió de coHegials que es 
reuneixen amb un llibre de text, d'alló que es tracta 
és d'analitzar totes les taules imput-output i tots els 
coneixements tecnics i económics que hi hagi sobre el 
tema i elaborar un informe, que és la feina de la 
Ponencia parlamentaria. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
El Portaveu del CDS, Sr. Quetglas, té la paraula. 

EL SR. QUETGLAS I ROSANES: 
Moltes gracies, Sr. President. Per fixar la posició 

del Dostre Grup i responent a l'amena<;:a que ens ha 
fet el Sr. President referent a la duració del debat 
d'avui, serem molt breus, quasi telegrafics. 

Propos ta de resolució n.O 1, Sr. Portaveu d'Unió 
Mallorquina, compti amb el vot del nostre Grup, ens 
parcix una gran iniciativa perque és necessari que 
comencem ja a progresar ja la vista a la frontel-a del 
88 i comencem a ampliar l'ambit competencial de la 
nostra Autonomia . 

En relació a la proposta n.O 2, jo crec que entra 
Ulla mica, potser entre en coHisió amb una proposta 
de resolució del Grup Socialista, que diu que el Govern 
de la Comunitat, en el ter mini maxim de sis mesos 
r('metra al ParJament una comunicació per tal de 
celebrar un debat sobre finan<;:ació de la Comunitat. 
Personalment cree que, atesos els mitjans tecnics i les 
possibilitats que té el Govern de fer aquest estudi, 
em pareíx que és més convenient, més convenient que 
sigui iniciativa del Govern, que es fací aquest treball 
sobre financ;ació i, en conseqüencia, ens inclinam per 
la proposta del Partit Socialista. 

. Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
El Sr. Costa, per part del Grup Socialista. 

EL SR. COSTA I COSTA: 
Moltes de gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Dipu

tats. Jo entenc que tots tenim pressa en aquest Parla
ment, pero crec que hi ha propostes que tenen un 
gran fons i que no poden passar tractades trivialment 
aquí, aquí es proposa una reforma de l'Estatut d'Auto
nomía de les Illes Balears, primera proposta del Grup 
Regionalista. Es proposa una reforma quan duim 
quatre anys i mig de funcionament a un Estatut que 
el Grup RegionalistC!. o alguns components del Grup 
Re2:ionalista o d'UM, perdó, saben molt bé el que va 
cos~tar de fer, saben molt bé el que va costar de fer. 
Saben molt bé el difícil que va ser arribar a un 
acord. En els quatn!' anys i mig de funcionament, 
vos tes ja el volen reformar. Miri, jo entenc, sincera
ment , que va ser molt més prudent la proposta que, 
en el debat d'Investidura, va fer el President d'aquesta 
Comunitat Autonoma, Sr. Cañellas, sobre aquest tema, 
i, per tant, jo els he de dir ben clarament que el Grup 
Socialista no votara a favor d'aquesta proposta, no 
es tarem a favor de qualsevol proposta, en aquests 
moments, que proposi reformar l'Estatut , i valdría la 
pena que aquí no som a un debat dialectic, només, 
hi som també amb una reflexió d'idees i aquesta té 
una gran carrega de profunditat, que crec absoluta
ment inconvenient per a la nostra Comunitat. Valdria 
la pena que véssim més el funcionament, que aprofi
tassim tots el ressons d'aquest Estatut d'Autonomia, 
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que en té molts que encara no han estat utilitzats per 
aquest Govern, que véssim el seu rendiment i, al seu 
moment, ja veurem si s'ha de fer o no una reforma. 

Respecte al tema segon, en primer lloc, jo els he 
elir que conté una gran confusió d'idees, una gran 
con fusió el'idees, parla de competencies exclusives de 
la Comunital Autonoma, i diu que una d'aques tes 
compe:en ' io 's ob re hidralique, per e 'emple, i j 
TI abia qu e Obl'C hid ráuUques fos una competencia 
e Jusiv, d'aqUl la omunital Aulonoma, no h _, bi , 
ho ab 111 pcrquc ens ho ha dit el Grup Regionalista, 
entcIlem que no é així, de roles manere, i en ha 
p 1 dir, ho mirarem bé. t ens propasa, cndemés, un 
debal, una p nencia c\'esLudi sobre ]'existen ia i no 
el gro..:uge comparatius en I finan9ament ele la Co
m1.lI1itat Autonoma. Miri, el J7 de desembre de l 1985, 
dcsprés el'un debat com el que estam celebranl élvui 
en aquesta Comunilat Aulonoma, aguest Parlarnent va 
apravar '1 l 'Xt 'egi.ient, el llegiré : "Que el Govern de 
la omunitaL Autonoma presentí al Parlamen l, en el 
[ermini de dos mesos, un cstlldi detallat obre el 
sistema de finan¡;ament de la Comunitat Autonoma 
de les Illes Balears i possibles alternatives, aixo amb 
la finalitat d'arribar a una visió objectiva sobre si 
l'Autonomia de les Illes Balears és objecte de tracta
ments discriminator:s a nivells de financ;ament i per 
tal que es puguin emprendre, si calgués, les pertinents 
actuacions». Aixo es va aprovar, Sr. Pascual, Srs. Dipu
tats, com li he dit, dia 17 de desembre del 1985, encara 
j'esperam al compliment d'aquesta resolució. 1 nosal
tres no ha demariavem al Parlament, no ho demana
vem a una Ponencia de la Comissió d'EconomÍa i 
Hisenda que som polítics, que no som tecnics, que no 
és la fUDció de la Comissió d'Economia i Hisenda ni 
de Qualsevol allra d'aqu l Parlament fer estuelis tec
nics, hu cl e1"l1a n ~IV m a un Goven1 que sí que té la 
possibilitat de dur ndavanL aquests estudis, perque 
té darrera lota Ulla maqu inaria administrativa i tots 
uns instruments que no té un Parlament. Per tant, 
creim que aixo ens hauria de dur a algun tipus de 
reflexió, a algun tipus de reflexió més coherent de la 
qu ' el manen. Per altra banda, avui mateix, el Grup 
So inlL La pre enta una Moció constructiva, en el sentit 
que e faci un debat sobre el finan¡;ament de la Comu
nilal Au!.onoma, concretament, deim, «Que el Govem 
de la Comunitat Autonoma, en el termini maxim de 
sis mesos, enviara a aquest Parlament una comunica
ció per tal ele celebrar un debat sobre la financ;ació de 
la Comunitat Autonoma». Sr. Diputat, Sres. i Srs. Dipu
tats, per fer una comunicació al Govern sobre aquest 
tema, el Grup Socialista li dóna sis mesas, vostes 
parlen de tres, quan saben que en tenim dos comple
tament ocupats amb la discussió del Parlament, sense 
deixar un dia lliure. Jo crec que quan es fan propostes 
a aquest Parlament, s'haurien de fer amb molta més 
reflexió. A aquesta segona proposta, ja els avanc; que 
el Grup Socialista votara que no. Perque aqui no es 
tracta d'aprovar propostes que després no poden ser 
complides, el Grup Socialista fa propostes i les fa res
ponsablement, pensaro que són propostes que poden 
ser complides si h i h a voluntat política per part del 
Govem, no fa propostes q ue hagin de ser iocompJides 
i que deteriorin, després, el paper d'aquest Parlament, 
d'aquests parlamentaris o del mateix Govern, creim 
que no es pot actuar amb aquest.a 11 eugeresa , llem de 
ser reflexius, aquests temes són temes importants, que 
requereixen estudis de tecnics i debats amb profun-

tlitnl, que no poden ser objeclc cl'un Comissió, d'una 
Ponencia perque , llí ns r ·unim i mirem qui té més 
capaci la t, gui ar riba abans a una afr ra que no sabem 
on en duo altres f rmam par[, el Crup Socialista, 
el'un projecte polític a tot l'Estat Espanyol, i dins 
aquest projccte polític estam disposats que es millorin 
tots els instruments que facin possible una millor 
política que arribi finalment als ciutadans, pero no 
estam a cap carrera per arribar abans a una meta que 
nu sabcm on ens duo 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Grup Parlamentari AP-PL, té la pa

raula el seu Portaveu, Sr. Gonzalez i Ortea. 

EL SR. GONZALES 1 ORTEA: 
Gracias, Sr. Presidente. Nada más, muy brevemen

te, para fijar las posiciones del Grupo. Nosotros vamos 
a votar a favor de las dos propuestas de Unió Mallor
quina. Y lo vamos a hacer, porque en el breve plazo 
que llevamos aquí algunos de nosotros que no tuvimos 
la fortuna de estar aquí sentados en la Legislatura 
anterior, hemos presenciado ya repetidas veces un 
fuego cruzado, en este Parlamento en el que, cuando 
se reclama al Gobierno sus actuaciones sobre tales o 

'cuales materias, el Gobierno contesta muchas veces 
que no tiene competencias o que la financiación es 
insuficiente. Y estamos discutiendo eso y lo hemos 
discutido ya un montón de veces, como digo, en el 
corlí i¡no p lazo que evamos aquí sentados, en esta 
Legislatura. Y f) creo que va siendo buena hora de que, 
quizá lIn poco al margen de toda la luminotecnia que 
la S~ la tle Pleno tiene, en la tranquilidad de la Sala 
de Comisiones, toelos nosolros, todos los Grupos Polí
ticos podamos saber, ele una vez, y aclarar de una vez, 
cuáles son las competencias que realmente tenemos, 
cuáles las que deberíamos tener y cuál es la financia
ción adecuada ele estas competencias. 

Nada más, muchas gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 
En tom de replica, té la paraula el Portaveu 

tI'Unió Mallorquina, el Sr. Miq le] Pascual. 
Sr. Presidenl, Sres. Srs. Con cllers. Jo, a l'únic 

que contestaré, en aqu sl cas, és al Sr. Quetglas, i Ji 
diré respecle de la egona propo ta que nosa ltres 
llélVíem pensat, com a primera ins tancia, demanar que 
ho fes el Govem, aixo pero desp¡-és varem reflexionar 
i varem arribar a la concIusió que perque si nosaltres, 
per exernple, anem a suposar q le existeixi un greuge, 
ancm a suposar que existejx i per un moment, si exis
tcix, és miI10r que aquest greu ge urti d'aquesta Cam
bra i no surlí d 'un Grup Polí tic o de dos, que 
integren el Gm'ero. A po ta varem posar, varero pro
po ar, després, la fórmu la de la Comissió, una COrnlS
SlÓ que, evidentment, ha de comptar amb el suport 
tecnic del Govcrn i ha de comptar amb e] suport 
tecnic que necessiti, els Lletral d'aquí, etc., elC. Serizi
lIament aixo. 

EL SR. PRESIDENT: 
Procedirem, ido. ara, a la defensa de les propP~! 

tes de resolució presentades pel Grup Parlaroen~ 
Socialista , i demanam al Sr. Secretari si vol procedit 
a fer lectura d'aquestes. 
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Deroan perdó a la Cambra, perque ro'he confós en 
la presentació. Té la paraula el Portaveu del Grup CDS 
P?t, defensar les ~eves propostes. 1 agraesc a la Mesa 
13 .solidaritat a fer saber que s'ha equivocat el Pre-

s18ent . 
De moment, Sr. Quetglas, procedirem a llegir, pro-

cedeixi a la lectura de les propostes de resolució del 
. Grup Parlamentari CDS. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
. Primera.-El Parlament acorda la celebració d'un 
debat sobre Política d'Ordenació del Territori durant 
el proper període de sessions. 

Segona.-El Parlament insta el Govem de la Ca
rounitat Autbnoma que en sis mesos constitueixi el 
Consell Economic i Social de les Illes Balears a través 
deis mecanismes oportuns. 

Tercera.-El Parlament insta el Govem de la Co
munitat Autbnoma que en el termini maxim de sis 
mesOs remeti un projecte de Llei de Comen;, que 
doni suport a una política de modernització de les 
estructures comercials, la seva adaptació a les exigen
eies deIs nous temps i contempli i objectivi línies de 
eredit per als petits i mitjans empresaris comercials. 

Quarta.-El Parlament insta el Govern de la Ca
munitat Autonoma que en el tcrmini maxim d'un mes 
remeti l'estudi de planejament, estudi previ, es tu di in
formatiu, avantprojecte i estudi d'impacte ambiental 
corresponent a l'Autovia Marratxí-Inca. 

Cinquena.-El Parlament insta el Govern de la 
Comunitat Autonoma que en el termini maxim d'un 
mes remeti l'estudi de planejament, estudi previ, estu
di informatiu, avantprojecte i estudi d'impacte am
biental corresponent al Túnel de Só11er. 

EL SR. PRESIDENT: 
Graeies, Sr. Secretario Té la paraula el Sr. Fran

cesc Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS I ROSANES: 
Moltcs gracies, Sr. President. 
La primera de les nos tres propostes de resolució 

que és acordar la celebració d'un debat sobre política 
d'ordenació del territori, crec que recull a110 que és el 
sentir general i que es va manifestant al llarg d'aquesta 
Legislatura a aquesta Cambra, nosaltres ja li hem anun
~iat reiteradament, durant la campanya electoral que 
:;nteníem que e1 debat sobre ordenació del territori se
t-ia el gran debat d'aquesta Legislatura, i així ho és, cada 
.'egada que ens reunim en PIe per debatre temes 
j'interes general, sempre les referencies a les qües
:ions d'ordenació territorial són constants, la referen
:ia a aquells horitzons necessaris que pertoquen a 
'ambit d'ordenació territorial dins la nostra Comuni
.at Autonoma és inevitable i és constant. És el gran 
Jebat, en definitiva, de la nostra Comunitat Autónoma, 
lue nosaltres demanam que es dugui aquí al Parlament, 
,er tal de comen;:ar una fixació de posicions deIs dis
¡nts Grups, una allau d'opinions que puguin, d'alguna 
nanera, trobar els nexes d'unió que donin lIum de cara 
l les Directrius d'Ordenació del Territori que, en defi· 
litiva, són el gran horitzó que ha de venir a aquesta 
=ambra, que s'han d'aprovar per aquesta Cambra i que 
lan de produir, com a conseqü?~ncia el'una jerarquía pi
'~unidal que contempla la propia Llei d'Ordenació del 
[erritori, tota una serie de plans, sectorials, zonaIs, etc., 
:tc., que determinin, sobretot, un camp que doni una 

seguretat, una seguretat de tipus jurídic a tots, una se
guretat jurídica a aque11es persones que vulguin fer les 
seves accions inversores dins uns parametres de vida 
económica ordinaria i seguretat jurídica a aque11s ciu
tadans, cada vegada més, cada vegada més en nombre 
i cada vegada més en intensitat, preocupats per aUo que 
signifiquen agressions constants al nostre entorn i la 
degradació paisatgística del nostre medí natural. En 
conseqüencía, crec que el que demanam no és més que 
dur al Parlament a110 que és al carrer, allo que és als 
mitjans de comunicació i esper el suport de la majo
ria o, millor dit, de to1s els Grups Parlamentaris. No 
s'ha d'oblidar, per altra banda, que la política d'orde
nació del territori és probablement, avui per avui, l'ins
trument més important que té el Govern de la nostra 
Comunitat Autbnorna per establir les grans línies de la 
seva acció política, és un instrument de pes importan
tíssim, és, podríem dir, la política d'ordenació del ter
ritori, per acabar, I'expressió espacial, l'expressió dins 
I'espai d'aUo que són les línies polítiques del Govern, 
per tant, és un tema de gran transcendencia. 

La nostra segona proposta de resolució és instar al 
Govern per a la constitució del Conscll Economic i So
cial de les IIles Balears. No insistiré massa en la de
fensa d'aquest punt, perque sembla que, a través de les 
manifestacions que s'han fet per part deis distints Grups 
Parlamentaris sobre una proposta, en el mateix sentit, 
del Grup Parlamentari PSM-Entesa de l'Esquerra de Me
norca, aquesta proposició tendra suport parlamentari 
perque surti endavant, per tant, no hi ha massa coses 
a dir més que l'evident necessitat d'articular, dins una 
democracia pluralista moderna, dins una democracia 
que posa, fins i tot constitucionalment, el seu accent 
en el caracter social del nostre sistema, del nostre re
gim polític, que fa necessaria l'articulació de mecanis
mes participatius molt més enlla, amb més intensitat, 
amb més profunditat deIs Grups, de Sindicats, d'Asso
ciacions, de Cambres de Comen;:, de grups d'interessos, 
etc., etc., que puguin manifestar, que puguin debatre 
més enlla d'un simple organ consultiu, més enlla d'una 
simple reunió que pugui aportar punts de vistes, sinó 
amb un caracter d'estatuts, amb un caracter estatutari 
important, de cara a la presa de grans decisions. L'im· 
peratiu és constitucional, existeix a d'aItres Comunitats 
Autonomes i existeix també a legislació estrangera que 
ens pot servir de model per adaptar-lo a les nostres ne
cessitats. 

. .. Punt tercer. El punt tercer és un deIs que proba
blement tendra més problemes i podria ocasionar ma
jor dosis de debato Nosaltres entenem que una Llei de 
Comer;: és una necessitat ampliament sentida, pels sec
tor5 economics corresponents, és una llei sentida per
que d'alguna manera les estructures comercials, com 
dei a el discurs de presentació d'aquest debat del Pre
sident de la Comunitat Autonoma, encara que han res
post amb una agilitat relativa als reptes de la moder
nització que requeria la dinamica del «boom» turístic, 
també és cert que avui, avui, és detectable que es pro· 
dueix un procés d'obsolescencia de les línies comercials, 
deIs canal s de comercialització, de la distribució, és ne
cessari articular uns mecanismes que procurin, que alen
tin, que estimulin la modernització d'aquests canals, en 
el nostre cas, atesos els condicionaments de la insulari
tat és absolutamcnt imprescindible tenir en comptc les 
nostres peculiaritats, nosaltres defensam també que s'es· 
tablcixin mesures de Pin<,.n r;acíó, aquí sí, i ja anunci"l la 
nostra discrepancia af" o una proposta del Grup Parla-
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mentari AP-PL, en el sentit que parla de finan~ació de 
credi t turístic, en lenem que un sector com el turisme 
és difícil que sigui acceptable augmentar la finan~ació 
pública a un sector que té uns beneficis, uns marges 
de beneficis tan impressionanls com aquest i, en can
vi, si que sembla més important estimular les vies de 
canals de finane;ació, bé per vies de finane;ació pública 
o bé per primes que facilitin la finan¡;ació privada cap 
al sector, aquí sí, per a aquesta adequació de les estruc
tures comerci81s, sempre amb caractcr objectiu, 8quest 
és un adjectiu que vul! subrallar de la nostra proposta 
als mitjans i petils empresaris comercials. Probablc
ment es debatra la qüestió competencial, sense elub te, 
sempre que es parla de la llei de comere; surt el tema 
de la competencia, jo la voldria obviar, perquc, en de
finitiva, aquí, elel que es tracta és, com ja s'ha dit abans, 
d'establir els marges polítics de la discussió, si és ne
cessari, si el Govern troba que és necessari, eomem;:ar 
a partir d'una llei orgzmica, jo personalment tenc les 
meves eliserepaneies, pero aixo, probablement és un de
bat tecnic, bé, doncs que es faci, que s'instrumentin 
els mecanismes que siguin necessaris, personalment 
tenc els meus elubtes que sigui necessaria una llei or
ganica per entrar dins l'ambit competencial elel comer~, 
crec que amb l'Estatut i el contengut de la Constitució, 
sense traspassar els límits competencials és possible 
fer una ordenació, a la vista de les competencies ex
clusives legislatives i les competencies executives que 
es donen, quant a orelenació economica ele la nostra 
Comunitat, és possible acol!int-se a aixo i a l'article 148 
de la Constitució, és l'establiment el'aquestes línies i, 
per tant, obviarem aquesta qüestió i la eleixarem en 
mans ele qui segons la proposta ele resolució, té la ini
ciativa ele elur a aquesta Cambra aquesta l!ei ele comer~, 
arbitrar,els mecanismes que trobi que facin falta o que 
siguin tecnicament necessnris-per arribar a aquesta llei 
ele comen;. 

Les propostes 4 i 5, les propostes que insten el Go
vern a elur a aquesta Comunitat Autonoma la elocumcn
tació relativa a dos projectes, l'autovia ele Marratxí-Inca 
i el Túnel ele S.~lIer, com a conseqüencia de la Moeió 
derivada ele la InterpeHació en materia ele política de 
carreteres, bé, jo erec que és obvi, és al carrer que 
aquestes dues obres són, probablement, les obres més 
importants que en aquests moments puguin venir, pu
guin condicionar una visió general de la nostra estruc
turació en materia de carreteres, al Govern se li va de
manar, per via de Moció d'aquest Parlament, que els 
projectes, abans que sigui aprovat el Pla de Carreteres, 
els projectes que, per raó d'urgencia, tenguin la neces
sitat de ser aprovats, es duguin a aquest Parlament, a 
nivel! d'avantprojectes perque, amb un instrument re
glamentari adequat i per via de Comissió, s'estudiln i 
se li doni la seva aprovació i, d'aquesta manera, quan 
quedin inclosos dins el Pla de Carreteres, ja hi haura 
un previ pronunciament d'aquest Parlament, que aixo 
es faci, amb caracter d'urgencia, perque entenem que 
aquestes dues vies, sobre aquestes dues vies el'especial 
transcendencia és important actuar-hi i prendre deci
sions amb caracter urgent, tant i més quant que, en 
aquests moments, tenim el debat pressupostari damunt 
la taula, tenim els pressuposts, i nosaltres volem veure 
l'adequada interelació entre aquestes dues obres i el 
pressupost, perque, sense haver entrat, encara, en l'a
nalisi amb profunditat de ks xifres, veim algunes des
proporcions que voldríem veLt:e aclarides amb la docu
mentació que el Govern remetí -a aquesta Cambra. 

\ 

Res més, i moltes gracies, Sr. Presiclent. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula, en nom ele! Govem, el Vice-president, 

Sr. Joan I-Iuguet. 

EL SR. VICE-PRESIDENT DEL GOVERN (Joan I-Iu
guet i Rotger): 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Fent referencia 
a les propostes de resolució que cns ha presentat aquí 
el Portaveu del CDS, dir que a la primera proposta ele 
resolució, nosaltres hi estam d'acord, estam d'acord a 
celebrar aquest debat sobre política d'ordenació del ter
ritori, pero, si m'ho permet el representant del CDS, Ji 
demanaria si pogués afegir, elesprés de la paraula «ses
sions», «previa comunieació elel Govem», tal com per 
exemple fa una aItra proposta d'una altra materia con
'creta, del Grup Socialista, amb el tema de finan~ament, 
"previa comunicaeió del Govern», i a~o no desvirtua en 
res que aquesta comunicació, com és obvi, el Govern 
la de fer en el proper període de sessions, és a dir que 
queda fixat que ha de ser en el proper pedode de ses
sions, que ha de fer la comunicació el Govern, per tant, 
jo li demanaria, si no té cap ineonvenient i tampoc els 
altres Grups, que fos previa comunicació del Govern. 
Indiscutiblement, el que voste ha dit a aquesta tribuna, 
per part del Govern se subscriu, el debat d'ordenació 
del territori és important, miri si és important que jo 
crec que se n'han fets bastants, jo supos que si hagués
sim de fer una valoració de elebat~, els que se'n durien 
el premi serien Cultura i Esport i Ordenació del Terri
tori, en materia de debats dins aquesta Cambra, per 
tant és un tema que és important. Ja va anunciar el 
propi Conseller en el seu moment que dins aquesta 
Cmnhra hi hauria autentics c1cbats sobre política (1'Or
elenació del Territori, i va ser precisament el mateix 
Conseller quan va presentar el projecte de l!ei d'orde
nació territorial, ja va anunciar que aquest projecte ele 
lIei contenia l'elaboració d'unes Directrius i que, a dl
fcrencia d'altres lIoes, aquestes Directrius no les apro
vava l'Executiu ni el Govem, sinó que les aprovava el 
Parlament, la qual cosa suposa, no solament tirar per 
baix, a \'egades, crítiques facils de dir que nosaltres no 
tenim en compte el Parlament, sinó que suposava po
tenciar el Parlament en la mesura que el debat sobre 
Directrius d'Ordenació del Territori, com voste ha dit, 
ha de configurar tot el que ha de ser, i valgui la re
dundancia, l'ordenació amb un caracter ampli del que 
ac;o suposa. Per tant, sí a aquesta primera, per part del 
Govem, estam d'acord, no hi tenim cap inconvenient. 

Quant a la segona resolucÍó, crec que aquí la meva 
intervenció ha de ser molt breu, ja quan l'han presen
teda el PSM-Entesa de l'Esquerra de Menorca, hem dit 
que estavem d'acord amb el fons de la resolució del 
PSM-Entesa de l'Esquerra, pero que, sota el nostre cri
teri, consideravem que era millor donar suport, sense 
que aixo pugui dir que no hagim de donar suport a 
l'altra, pero que, per part del Govem, creiem que era 
millor aquesta proposta que presentava el CDS i que, 
de fet, ara ens du aquí, que dóna un termini de 6 me
sos. Per tant, ja hem dit que estavem d'acord amb la 
creació d'aquest Consell Economic i Social i, per tant, 
moIt més d'acord estam encara quan el termini es posa 
de 6 mesas, tal com havia anunciat abans sobre aques
ta tribuna, quan feia referencia a PSM-Entesa de l'Es
querra de Menorca. 
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Quan t a l proj ete d llei de eomer~, jo cree que 
'Voste Sr. Quetglas, ha previst que e l representant del 
GOv~ Ji podría dir, nQ tenim competencies, el repre
sentant del Govcrn e l que no li dira és que no hi es
tigucm d 'acord, nosaltre hi estam d'acord, a fe r e l 
projecte el e 11 j de comen;, i hi eslam d'acorcL perque 
el mateix Con elle r el'Tndó tria i omer-¡;. ho ba dit i 
ha ha re ite rat bas iant vegades, que es Eeia nccessari i 
més a les nostre ilIes, per les ü-cum lancie que te
n.i.lll , una !le i que regu li e l comer~ . Pero creill1 que vos
te ll1a teix nS pOL donar una soluc ió, si hi ha aq uest 
apropam ni quc ll1b l ~ qllC hi h~ amb I [et~, i és 
que po i 6 meso, d'aqUl 6 mesas , Ja haLlrem arnbat a l 
man;, qUéln 'haurnn comp lil e ls ci o élnys, per tant, j 
1i dcmanaria que aques l pr jc" t " de !lei, en tOmple d' 
elir 6 mesas, [ s pre en lal una volLa obt inguda la om
petencia, " a dír, el'aquí 6 me os eslam en dispos ició 
de neg ciar aqu l a c 111)) (":~ n c i::t. , no corrcguem am a 
rer una llei de lransrercncics o una llei rgal1lca o re
-lamar la , pcrque voste !iap que 110 pocl'm fe!' aquesta 
lIei si no tenim la cO l11p ... ten in, p l' Lanl, 'pcre01 e l 
mes d ll1ar<;, caplem aq uesta compe tencia i , si no e.ns 
la don n, planlege01 una Il ei organica de lransf 1-~ nC'Ía 
el'aques la, din I mes de marc;, i quan lengu'01 la c m
pCl'encia, faccm la 11 ' i de C0111 n,:. perque s í e l o \'crn 
pot presentar un pro j ec l e de JI i de C0111 re;, aquí, pe!"tJ 
si no Lenim la ompel~mcia, no cns serveix de rt:s. t. 
a dir, qu '. no des irt ua en res la scva pI" po la. í a 
I:J. lI e i de e me!'!!, p "T~ n. id ¡> ram, ~ I Govern c ns ide
r::t., no sé c ls altr S ru p ' Parlamentaris, h tiran de f.i 
xar la seva posic ió, pero el Govern considera que e l 
que h m ele fer primel- é - teni r aq ucs ta com pel ·:'n ia, 
e perar '1 tnar~, que ens la podran donar o 1 podre l11 
rec lamar, i una valla la Lingttem (acem aque la \leí i 
vagi per endavant que hi ha el compromís del Govern 
de la Comunitat Aulonoma, de fer el projecte de !lei 
sobre comer~. 

Les propostes nOs, 4 i 5, jo, en dir que sí, ja hau
ria cabat la meva interven ció aquí, pero sí que crec que 
hauríem de fel' unes consideracions, i és que, efectiva
m "nt, '. e mpl ix, i vu ll qu a ixo quedi mo ll ciar, no 
é. una 011 1111 0 qu vagi a expressar aqucst G0vern , , inó 
Que 's una opinió que va e,-..:pre al' el Portaveu del 
Grup Socia lista, quan e v deball'e la Mo ió sobre el 
Lema de e lT ·'l~res, qLI C, i no record malament, í supos 
que em p dra 'orre"ir, va dir, s i nosaltres acceplam 
aquesta eSl1lena di OS, pero qu con ti que a ix ' na 
facilit a gens la rein a, s in6 que, al co ntrari, ob li ga l11é , 
encara, p rque hi ha d 'haver una e ri c d'e tucl i • I lan
lcjamenl. , Ludí pt·evi. e Ludi informatiu, avan tpro 'ec
le d'ímpa t ambiental. etc., etc. Per LUot, nosallres , sí. 
eS lam di po a a presenlar-los. Jo 110 sé jaque ta P1'9-
pos ta és PCt-gu voste es vo l, i h agafi en 1 1 mé's 
carin ós poss ibl - . a uto-esmenar-se la plana amb I'e me
na que. 'hav ia r·l i ara vo l donar pres "s, perú que 
on t i qu nosal tres e l presentarem, e ls volem pre cn

lar. volem p rc entar lOls -15 es t Idis pos ¡bies que pu
!!lICI11 PI" '.' 'l1lar a [ots aqu 1, pr jeclcs, perquc vosle 
sap que e ls proj e les de carreterc , hi ha un mínim 
el' stLlcli que són impr sc in<.li ble presentar-s, allres 
són estudis novedosos que vos tes posen a la proposta, 
¡que li va recQt-dar prccisament el Portaveu del Grup 
Socialista, per tant , per resumir, sí a les cinc. 

Sr. President, gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraub el Diputat Sr. Quetglas . 

EL SR. QUETGLAS I ROSANES: 
Moltes gracies, Sr. President. Miri, la seva propos

ta d'esmena a la nostra proposta de resolució, és a 
dir, afegir la «previa comunicació del Govern», sembla 
que té un contengut innocent aparentment, i, fins i tot, 
bondadós, pero, evidentment, amb el Reglament de la 
Cambra a la ma, el perd. És a dir, nosaltres volem un 
debat de caracter general deIs contemplats als articles 
167 i 168 del Reglament, i no volem un debat regulat 
per l'article 170. J a li he dit, Sr. Vice-president del Go
vern, Sr. Huguet, que nosaltres entenem que la políti
ca d'orclenació del territori és una política de caracter, 
molt més enlla que de I'ambit d'actuació d'una Conse
Heria, nosa ltres sempre hem defensat que, bé, una ra
cional c1istribució de competencies dins el Govern re
queriria que les compctencies en materia d'ordenació 
elel tcrritori i me di ambient, fossin unes competencies 
separacles de les cJ'obres públiques i transport, així ho 
varem expressar al nos tre programa electoral i hem 
tengu t oca s ió ja de dir-Ilo així, perqw~ entcnem que la 
política d'orc1enació del territori, és una política que va 
molt més enlla de l'abast d'una Conselleria, és una po
lílica que impregna i que ha d'impregnar tola l'acció ele 
govern, pel'que parla de la política de tran spol-ts , afec
ta la política sanitaria, afecta la política d'equipaments 
cultural s, comel'ci als, afectats tots, practicament tots 
els a mbits de I'acc ió ele! Govern, és, ja ho hc elit abans, 
I'expressió dins J' es pai ele I'acció de la política elel Go
yerno Per tant, nosaltres, per dir-ho més clar i més 
Ilampant, el que volem tenil' és un debat amb el Pre
siden t del Govern en relació a aquest tema . Volem un 
debat que surti, volem un debat on es refl ec teixin tota 
I'acció de govern en materia de política del territorio 
Amb tots els respectes i tot e l respecte personal que Ji 
tenc al COl1seller d'Ordenació del Territori, no volem 
un debat sobre la política de la Conse!leria d'Ordcna
ció elcl Territori, que és el que sorgiria en funció de I'a
pJicació de l'article 170, si nosaltres acceptassim que 
aquest debat vengués regulat pel Capítol II del Regla
ment, quan parla de les comunicacions del Govel'n de 
la Comllnitat Autonoma. Així doncs, Sr. Huguet, nosal
tres continuam mantenint la nostra proposta de debat 
8.l1lb els termes d'aquest debat que s'ha prodult al llarg 
el 'aquests tres dies . 

Consell Econ omic i Socia l sembla que no ha ten
gut cap problema. 

Quant a la proposta de reso lució sobre la llei ele 
comen;, miri, jo insistesc en el tema, jo crec que no 
hem ele ser timorats, cree,: insist esc en el que li he dit 
aban s, aquí parlam com a polítics, no parlam com a 
Uccnics, personalment, no compartesc la idea que sigui 
nccessari obtenir les transfel'cncies per legislar, jo cree 
que hi ha sobrada jurisprudencia del Tribunal Consti
tucional que diu que les competencies es tenen «ex 
lege» , es tenen des del moment que l'Estatut és vigent, 
no es tenen perque es transfereixin els serveis i la fi
nan<;:ació corresponent d'un determinat ambit de l'Ad
ministració de I'Es tat, per tant, les com petencies legis
latives, actuant dins la !letra i l'esperit de I'Estatut 
d'Autonomia i de la Constitució, és possible fer aques
ta !lei de comer~, no obstant aixo, Sr. Huguet, jo crec 
qu e si és necessari comen~ar pcr una via anterior d'am
pliació deIs sostres competencia ls pel' la lIei organ ica, 
bé , si nosa]tres observam que aquesta iniciativa elel Go
vem es compleix elíns el termini el'aqllcsts 6 m esos i 
í'ins i tot agafa el tel'mini pl'evist per iniciar la possi
ble ampliació competencial, s'ha produ"it , mitjan r;:ant la 
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prcsentació d'una llei orgamca a aquest Parlament, ja 
donarem per complit el termini, perque, realment, ja 
ha comen¡;al l'acció cor responcnt p er dur endavant la 
nostra proposta. 

Quant a les propostes de resolució de carreteres, 
miri, simplement ducs precisions, a mi m'estranya veu
re el Govern tan aferrat, per primera vegada en tota la 
his toria, de lOles maucres, des que j s m Dipulal, ta n 
aferra 1 a le opinion <I'un Hlll s tl'e DipUléll ele I'oposi, 

ió, de l Sr. arb ncro, CJ u ' les han e leva l él rang de 
mat · ría «ex ca ll1edra,) , i ¡'opinjó elel Sr. Carbonero, ; 
l'opiníó e1::1 S,'. arbonero, evidcntmcnt, n i jo ni ningü 
no poi entendTe que la noslra esmcna, en aquella M ' 
ció de carrc teres, sigui una esmcna més pal'alitzadora 
per la impossil Hila l d 'arrovar al' project~ •. ~ix és lO. 
gica , bas ica i . l · menla l. 1 una alLra precls lo, r. ~I~. 
guet, la el cumentacjó que Ji demanam esta tata, eX lgl
eh per la lI ei i per la Jcgíslació i la normaliva vigent, 
tata, i, en qualsevol. cas, e l con lengut de la no tra pro
posició li demana nomé en els lermes i amb cls con
tenguts que la propia J1 ei r quereix. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Govern té la paraula el seu Vice-pre

sident, Sr. Ruguet. 

EL SR. VICE-PRESIDENT DEL GOVERN (Joan Hu
guet i Rotger): 

Gráde , Sr. President. Sres, i Srs. Diputals. Jo em 
c1cmanque hagués p assa t j hagué sortit a la tribuna 
i hagués c1il que I Govern no esta·va d'acord amb cap 
deles ¡nc. Hem di t que estavem d'acord amb les d[)c, 
i ha f 1 'Una in lervenc ió que sembla qu nosaltres no 
estam d'acord amb res del que voste ens ha proposat 
aquí, simp lement. m'he limilat a fer una serie d' bser
vacion • e l que sí que vuJl qu quedi molL cIar és que 
amb la propo ta que na a ll re fe irn o havíem E t, «pre
via comunicació el e l O em», no hí havia cap tipus d 

ubtel'l'ugi per evi ta ,- l.Jn deba t, nj fer-s'hi a prop, un 
debal general sobre politica d'ordenació del ter¡-jtori és 
un debal gener-,I on tot es les Consellerie 'hi traben 
implicades, indepen dentm nt de qui igl¡j el Partaveu 
que haoj ele . artil" a aques'ta tribuna a iniciar aq u st 
debal, 11i ha previament , com hi h a pl'eviamenl en l0t 
deba t que du el Govern ti .Ia COmunilal Aulonoma, 
primer de lot, sess ions preparatorie per onfigurar les 
Ifnies mestre d'aquesl c1ebal j mai no són una: política 
sectorial d'un únic senyor. Primer acIariment..Per tant, 
si vos te no ho accepta, doncs molt bé, es fara aquest 
debat, i s'ha acabat. 

Quant a la llei de comer¡;, simplement jo he fet una 
advertencia, no passi cap pena, he fet una advertenCIa, 
que voste ha reconegut, pel poc temps que vaste du 
aquí dins, jo n'hi duc un poquet més, i sé que pass a 
amb les lleis organiques, que aquí les votam tots, lle
vat d'un Grup, ens n'anam a Madrid i ens les tiren cap 
avall, per tant, és paper banyat, a posta, per aixo, Ji 
he dit a voste, feim, esperam el mes de mar~, tenim 
possibilitats de tenir aquestes competencies, les reela
mam amb for<;a jurídica estatutaria i constitucional, i 
presentam aquesta llei, ara, si voste vol que duguem 
una llei organica, tramitem una llei organica, cap pro
blema, pero l'adverUmcia, jo crec que tenia l'obligació 
de fer-Ia, no era entrar en un debat, ni fer s'hi a prop, 
perque estam d'acord. 

Referent al darrer punt, jo no he volgut posm «ex 
Cé'lthedra" les opinion qu' hagi pogut fel' un di ne re
pre_cnlanl d 1 Par(jL Socialista, com pugui [er qual e
vol digne ¡-cpl'CS ntant de qua lsevol altr Grup, 6n pi
nion igualmeot I-espec table, ni més amun't ni més 
ava ll, lúnic que he volgut el ' ixar bcn clar . que no 
s'han d'imputar e rte al'inna ion ' al JO\ ern, qu TI 

1 s va fer, qu ¡ varen fer aIt res !TI mbre el'aques ta 
Cambra. no nosaltres. Aque la era la clarifi adó que 
volia fer. 

Gracies. 

EL ·SR. PRESIDENT: 
Procedeix intervenir els Portaveus deIs Grups que 

ho vulguin fer. 
El Diputat Sr. Oliver i Massuti, té la paraula. 

EL SR. OLIVER 1 MASSUT1: 
Gracies, Sr. President. Per una petita intervenció, 

curta intervenció, per marcar la nostra postura. Com 
és 16gic, al primer punt, nosaltres creim que un debat 
sobre ordenació del territori és summament important, 
és un debat transcendent i, com és logic, donam suport 
a aquesta petició que aquest debat tengui lloc com 
més aviat millor. 

Quant al segon punt, jo crec que, bé, nosaltres do
nam suport totalment a aquesta resolució, i ens incli
nam per la resolució del CDS, quant als 6 mesos, crec 
que més o manco estam tots el'acord amb aquest punt. 

Refercnt a la tercera resolució, nosaltres tenim 
uns dubtes, és necessaria la llei de comen,:, creim que 
és convenient fer aquest projecte de Hei i que vengui 
al Parlament, pero estimam que aquest moment no és 
oportú, en tant no es tenguin les competencies. El 
Cons-eller de comen,: cree- que va contestar en aquests 
termes l'altre dia, acaba de clir-ho el Vice-presiden t i 
jo crec que és prematur iniciar aquesta discussió 
d'aquest projecte de llei abans que no es tenguin les 
competencies. En conseqüencia, nosaltres votarem en 
contra, no perque estiguem en contra de l'elaboració 
de la !leí de comen;:, que estimam que és necessari, 
sinó simplement perque creim que aixo ha de ser 
efectiu en el moment que disposem de les compe
H:ncies. 

Quant als aItres dos punts, per descomptat, la 
mocÍó amb l'esmena introdu'ida va ser aprovada, ncr
sal tres donarem suport a les dues resolucíons finals 
que hi ha quant a l'autopista i el túnel de Sóller. 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Grup Parlamentari AP-PL, té la pa

raula el seu Portaveu Sr. González i Ortea. 

EL SR. GONZALEZ 1 ORTEA: 
Sí, gracias, Sr, Presidente. Bien, nosotros, para 

fijar posiciones rápidamente, nos ha quedado la duda 
de la propuesta de resolución n .O 1 en la que se pedía 
un debate general sobre política general de ordenación 
del territorio, y el Gobierno prefería hacerlo vía comu
nicación, p ero el Grupo del CDS; vía su Portavoz, pre
fiere su aplicación del Reglamento, que sea UD debate 
de tipo general. Nosotros creemos, el Grupo, que un 
debate sobre política de ordenación del telTitorio es 
importante, constructivo y que vale la pena, y por 
eso vamos a decir sí, aunque lamentamos que no se I 

deje al Gobierno, a l menos, la posibilidad ele ser él que 
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presente la comunicación. Pero el fondo de la cuestión 
es lo importante en este caso, y en el fondo de la 
cuestión estamos de acuerdo. 

Respecto a los punlos 4 y S, a las propuestas de 
resol ución n." 4 y S, con el célebre tema de la autovía 
y el llIneJ, nosotros, desde luego que vamos a decir 
que sí, porque. después dI:! ru ber estado p rorand en 
esta sala duran te ba lante tiempo, a pl'OpÓ ita de la 
urgencia d amb · p roy ctos, etc., no vamos a decir 
lo conlrario. Si qucri~l precisar UD poquitín el lema 
de los sludios de planeamicnlo, estudjos previos, in· 
formativo, an teproyectos, cte., que piden. Realníente, 
ni la legislación de contra lOs del Estado ni la legisla
ción ele carre teras exigen que para hacer una obr~. 
sa nueva o sea de acondicionamiento, se tengan que 
realizar toda esta serie de estudios, de hecho, en 
realidad, lo único que pide la legis lación es un pro
yecto, un proyecto completo, su ceplibJe ele uso pübli· 
ca y con toda una serie de documento dentro, algu
nos de ellos, como el de impaclo ambiental, í, p 1'0 

otros, no, entonces, todos estos estudios, en puridad, 
se pueden hacer o no hacer a la hora de abordar una 
obra, generalmente, una obra de cierta envergadura se 
hacen algunos ele ellos, pero no todos, nunca se han 
hecho todos, si realmente el Gobiemo tuviera que 
hacer todos estos estudios que aquí se contienen, uno 
a uno, bueno, el plazo de un mes no daría ni para 
empezar, es decir, tendría que tardar del orden de dos 
años, porque, bueno, todos estos estudios requieren 
cada uno su propio encarpetado, su propia memoria, 
sus propias consideraciones filosóficas, etc., no se hace 
jamas, yo, por lo menos, no conozco ningún caso de 
ninguna carretera en que se hayan hecho todos estos 
estudios, es difícil ya que se hagan dos de ellos, 
excluyo el de impacto ambiental, concretamente. Por 
consiguiente, lo normal es hacer uno o dos previos, 
en el caso de la autovía de Inca, concretamente, hay 
un estudio previo, como es público y notorio, porque 
salió a información pública del año 76 ó 77, Y hay un 
proyecto ele trazado, y del túnel de Sóller, creo que 
hay un an~epro:yecto. Ello conforma o prácticamente 
diseña las obras. En realidad, el Sr. Quetglas, cuando 
salió, al leer estas enmiendas, dijo que lo que se pre· 
tendía, perdón, en las proposiciones n.O 4 y 5 era pedir 
la documentación necesaria de esas obras, yo creo que, 
en realidad, estaría más ajustado el texto de la pro· 
puesta si pidiera la documentación necesaria que 
define las obras, en un caso, del túnel de Sóller, y en 
otro caso de la autovía, creo que estaría más ajustada, 
pero, simplemente, esta precisión. También en el fondo 
de la cuestión, estamos absolutamente de acuerdo. 

Nada más, muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sí, té la paraula el Diputat Sr. Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 

Moltes gracies, r. President. Molt breument, no
més per agrair la pract icament genera l acceplació de 
les nOSl.res propo~;tcs de reso!uci6, J;". Huguel, i de 
qualquc man cra Il1b eL 111eu l o ha -mb al que li 
estava fent recr imina ions, Ii prec que ho accepti com 
a disculpa, no, simplement era fixar algunes posicions 
i que, tal vegaela, expressades amb excessiva vehe
mencia, en qualsevol cas li agraesc al Govern i als 

Grups Parlamentaris que han expressat el seu suport 
a les nos tres propostes, les gracies per l'acceptació. 

Res més, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Suspendrem aquesta sessió per espai de quinze 

minuts. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats, recomen~a la sessió. 
Té la paraula el Sr. Secretari Primer per fer 

lectura ele les propostes de resolució del Grup Socia
lista. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
l.-El de la Comunitat Autónoma elaborara i re· 

metra al Parlament, en el termini maxim de 6 mesas, 
un estudi financer de les fonts d'obtenció de nous 
ingressos per él la Comunitat. 

2.-EI Govern de la Comunitat, en el termini 
maxim de 6 mesas, enviara al Parlament una comu. 
nicació per tal de celebrar un debat sobre financació 
de la Comunitat. . 

3.-EI Govern de la Comunitat en el termini ma
xim el'un any, elaborara un Pla d~ Desenvolupament 
Regional. 

4.-El Gove rn de la Comunitat, creara enguany 
¡'Empresa Pública de Promoció Industrial. 

S.-El Go\crn de la COl11unitat Grea¡-á, en el tenni
ni nüxim de 6 mesas, un centre~ pilot d'experimentadó 
de nous reguius, que investigui les aplicacions de les 
aigiies depurades i faci el seguiment i desenrotllament 
racional deIs Plans de Sant Jordi, Campos·Ses Salines 
i Santa Eulalia. 

6.-EI Govern de la Comunitat presentara enguany 
al Parlament l'inventari d'espais natural s de les Illes 
Balears i les mesures particularitzades de protecció ur
banística i de gestió de la naturalesa de cada un d'ells. 

7.-El Govern de la Comunitat, en el termini ma. 
xim de 15 dies, ¡-emetra al Parlament un projecte de 
llei que substituesqui el Decret 103/1987 de Mesures 
Transitories el'Ordenació Turística, i que asseguri la 
seva aplicació per part deIs Ajuntaments a través de 
la concessió de llicencies d'eclificació. 

8.-EI Govem de la Comunitat creara enguany el 
Consell de Turisme, organ de consulta i participa ció de 
tots els agents socials i economics amb incidencia en 
el sector turístico 

9.-El Govcrn de la Comunitat elaborara, en el ter· 
mini maxim de 9 mesas, un inventari de teatres exis. 
tents -públics i privats- amb estimació deis costs de 
rehabilitació, com a base el'una xarxa pública i concer
tada d'espais tea tral s de les IlIes Balears. 

lO.-EI Govern de la Comunitat potenciara la seva 
parti ci pació al Patronat ele I'Orquestra Ciutat de Pal
ma, per tal de convertir-la en I'orquestra simfonica pro· 
fessiona li tzada de les Illes Balears. 

[l.- Amb [3 fina[itat de mil10rar el rendiment deis 
hospital s públics de Mallorc3, el Govern de la Comu
nitat, en el termini maxim ele 6 mesas, constituira una 
ccmissió conjunta interinstitucional, que, amb criteris 
tccnico·sanitaris i amb capacitat executiva, programi i 
coordini l'optima utilització deIs recursos hospitalaris 
existents, tenint en compte 13 incidencia i graveta! de 
la patologia existent, per orientar l'activitat específica 
de c3dascul1 dels hospitals que conformaran la xarxa 
hospitalaria pública». 
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EL SR. PRESIDENT: 
Té la paré\ub, pcr pan elcl Grup Socizilista, el seu 

POl"taveu, el Sr. Franccsc Triay. 

EL SR. TRIA Y 1 LLOPIS: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Hem 

prc.~entQt Ol1ze rcsulucious que creim que són, no tan 
soIs plenamelll congruenls, com és reglamentari, amb 
el dcbat i amb l'exposició que ahir vam fer, sinó que, 
a més, estavcn practicament anunciadcs i implíciles 
dins la propia exposició oral aquí mantenguela, i que 
cobreixen, si no totes les arces elcl Govem, practica
n~enl totes les arees més imporlants quant a capacitat 
cl'8ctuació, el'inversió i ele gestió, i que, naturalment, 
rcsponen a aquest esperit que vam voler mantenir des 
elel primer moment quc aquest era i és un debal cl'o
rientació política general. 

Les elues primeres resolucions, rcJatives a economia, 
a hisenda ele la nostra Comunitat, es poelen, en certa 
n1anera, comentar conjuntament, per una part, un es
tudi [inancer de les [onts cl'obtenció ele nous ingressos, 
crec que és prou clara la redacció, c1iferents Consellers 
han parlat, en aquests darrers mesos, de diferents pos
sibles fonts d'ingressos de la Comunitat, s'ha parlat del 
joc, s'ha parlat de la possibilitat de nous imposts, fins 
i tot hi ha un altre Grup Parlamentari que proposa ja 
una imposició concreta amb caracter finalista, crec que 
és un tema que mereix que sigui el Govern, amb els 
seus mitjans humans i materials, com ja hem comen
tat a altres intervencions, qui emprengui aquest estudi, 
que el plantegi, que I'elabori i que el clugui aquí al Par
lament com 3 element de juelici per als parlamento.ris, 
per prendre clecisions a la Cambra. 1 lligat amb o.ixo, 
encara que no és exactament el mateix objectiu, fer un 
debat en base a una comunicació elel Govern, un debat, 
el'aquí sis mesos, per tant, en el segon període del 1988, 
un debat sobre la finan¡;:o.ció de la Comunitat Autono
ma. He de dir que aquesta és una resolució que té 0.11-

lececlents ja en els elos debats anleriors que hem cele
t.r~t, ele 1985 i 1986 en aquesta Cambra, perqu':: jo. el 
1985, primer debat que es va celebrar, 3 proposta nos
tra, j3 es va acordar que el Govern fes un estucli elel 
sistema de final1o:;ament, etc., amb les alternatives, per 
vcure si hi havia tractament discriminatori, com que 
qualque cosa hi haura jo. el'aquest estudi, al cap de dos 
anys, més el que s'hi pugui afegir, crec que, en el ter
mini de sis mesos, estarem en condicions de tenir la 
maxima documentació per poder debatre aquÍ, amb se
guretat, amb elements de judicis, amb serenitat sobre 
aquestes qüestions que són, no hi ha dubte, elements 
de discussió i de definició diaria a la nostra Comunitat. 

Al tercer punt, també de mate.ria economica, trac
tam de resuscitar una qüestió oblidada, el Pla ele Des
envolupament Regional. Un pla que estableixi objectius, 
prioritats d'inversió, terri torialització d'inversions, in
fraestructures i equipaments i serveis que el Govern, 
a un horitzó determinat, es plantegi com a programa 
[lobal, he de dir que ja l'any 85, l'any 86 es va dur 
aquests toms grocs, que vostes recordaran, que es ti
tulava així, Pla de Desenvolupament Regional, pero que 
no van superar una primera analisi, que van ser objec
te d'una primera reunió en Ponencia, i que aquí va aca
bar la historia, es va considerar, supos, que no tenien 
la solidesa que s'havia d'exigir a un document d'aques
ta importancia, d'aquesta envergadura, i, practicament, 
hem de dir que, practicament va ser retirat de la eir
culació. És el moment, cree jo, d'insistir en la necessi-

tal de comptar amb un Pla ele Desenvolupament Regio
nal, i pelo aixó, com toles aquestes proposicions, crec 
jo, donam el períocle necessari, crec que no just, si bé 
tots els temps, tots els terminis són justs, pero sufi
cient, el'un any perquc el Govern bo pugui elaborar. 

Crear una empresa pública de promoció industrial, 
11ll deis ]JUl1ts ele núxima cliscussió elel programa del 
Pla de ReindustriaJització, que hi bagi una empresa pú
blica, una empresa d'iniciatives, que sigui la que c1ugui 
aguest protagonisme per anar a cercar noves inversions, 
per anar a cercar aquesta implantació de noves tecno
Jogies a la nostra Comunitat, per posar cl'acórcl intcres
sos públics i interessos privats, per dur endavant in
dústries per a la reindustrialització de la nostra Comu
nitat. No va ser acceptat, en aquell moment, la propos
la nost1'a ele crear aquesta empresa pública ele promo
ció industrial, pero ja en els Prcssuposts del 1987, sí 
que va ser acceptat, i estam a punt el'acabar I'any, l'em
presa no s'ha creada, i, per aixo, elemanam, en certa 
manera recorclam, pcrqw~ acordat hi esta que enguany 
es crel l'empresa pública ele promoció industrial que 
pugui fer rcalitat, que sigui un deIs instruments basics 
per fer realitat aquest programa de reinclustrialització. 

Agricultura, jo comentava el problema, el fet que 
les aigües residuals, depurades i fins i tot han sortit, 
estan ja en funcionament les primeres depuradores, n'hi 
ha d'altres que estan en obres i n'hi ha d'altres que 
s'acabaran d'aquí uns mesos i estan p1'oduint uns im
portal1ts volums d'aigues elepurades que no tenen un 
objectiu per a l'agricultura, avui per avui, i que es ti
ren a la mar, depuraeles, un luxe, realment que crec 
que no ens podem permetre, tenint en compte els cF:~
ficits, problemes agrícoles, el defieit hidraulic i tots els 
condicionants. Aquí, el que posa m damunt la taula deIs 
Srs. Diputats, és la creació d\ln centre el'experimenta
ció que realment pugui ser capelavanter en aquesta ma
leria ele l'aprofitament de les aigües residuals per a l'a
gricultura, que investigui, no tan soIs que és el que hcm 
de p~'Oelui1', sinó quins cfectes produeix sobre les pro
duccJOl1s, sobre els vegctals a prolllOl:rc, l'lls intensiu 
i continuat c!'aigücs l'esiduals i que, a la vegada, faci un 
plantejamcnt de requali[jcació deIs pagesos, pagesos ele 
seca amb pagesos acostumats a p1'oduir en reguiu. In
troc1uir, estudiar la manera d'introduir clins una cultu
ra tan ancestral i potser arlcroesclerotica, que és la elel 
pages, amb la se va practica habitual, introeluir-hi aques
ta nova cultura de l'aigua, més complexa encara pel"qw~ 
ha de ser una cultura el'una aigua no pura, sinó el'una 
aigua depurada, el'una aigua amb limitacions el'ús que 
h~m de saber exactament on ens condueix. 1 aixó, pre
clsament, a la vegada, podria servir per fer el segui
ment, per fer el seguiment racional, per fer el control 
d'aquests plans de reguiu que estan en marxa, que tots 
estan pensats en aigües resieluals, que encara no hem 
motivat prau els pagesos perque s'hi adhereixin amb 
entusiasme a les seves possibilitats, com són els de San
ta Eulalia a Eivissa, els de Campos-Ses Salines a Ma
llorca, i els elel Pla de Sant Jordi, també a Mallorca. 

La sisena resolució, Obres Públiques i Ordenació 
del Territori, és una reiteració, l'Inventari d'Espais Na
turals, inventari amb una especificació clara de que és 
el que pretenim. No tan soIs una relació d'espais, no 
tan soIs una delimitació d'uns espais, sinó mesures par
tieularitzades per a clues coses: protegir urbanÍstica
ment, per tant, deixar ja de discutir, d'una vegada, que 
és possible fer un pla parcial, que és possible urbanit
zar, que s'ha el'aturar per raons d'urgencia i amb ins-
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truxne.n ls de guerrilla parlamenta ria, com és la U e i 
d'Arees Naturals d 'Especíal Intcr aques t espais, pero 
aixo no ba ta, ha hem d it moHes vegades, i nosaltres, 
no tan ols ho e mpartim, om els maxims defen o1's, 
bi ha d'haver mesures de gcs tió de la naturalesa , bi ha 
d'haver me LIl·es de re lauració paisaigi líen, h i ha d'h -
ver mesures, per lan l, p rque aques la nalura le a, n 
tan soIs no de a igui , in6 qucstigui n la seva pleni
tud cco!" gica, amb la seva plenitud perqUt~ pugu i com
plir aqu l obj cliu recreatiu, didactic, natural i ta. 
Aque la proposic ió , com die, és una propo i i6 rep I i· 
da, va scr ílprovada l'aLly 85, amb una redacci6 molt 
pareguda, va ser al rovada l'any 86, pc rquc es va apro
var reite rar toles les que no havi o e Lat complieles, 
avui, mbla que ja aixo esta arribanL a un momeol ti > 

coinci I:'ncia eotr tohol11 , Lres Grups h m coincidit, jo 
crec que 110 exac lamcnl amb e l male'i:< oontengut, per' 
hcm oincid il a plantejar e l problema el ¡'Inven tar i, 
de la ca la lognció de is espai - néltll.-als . osaltrcs pLallle
jam que sigui mru" n " pe!" lanl, abans de dia 31 el' 
de clllbrc, 1" proposLa ele resolució de P M-Entcsa d' 
l' Esqu ""-;.1 de Menorca. er e que p,·oro él quinz clit:s 
pc!" a l ln'~ resol u ·ió 1110lt imilar. "Per a lu-a parl , la pl"O

rOS!~1 d·A P PL parl)) d,,1 me de novembrc, i bé parla 
eI'une · propo t s d'acluació. Jo, si el Grup hi 'sl i
gUCSS il1 d "~cord o nO ll i hagué objec ions, prop saria 
ccn enir n un s la le prop . t , . el P f - :. 111 "ti de 
¡'F.squerra i de l Grup oCialiSla, . i é po iblc la d' p. 
rL. I erqll t! no sé la s 'va opinió, cn una (mie,' IllI po-

1'ués er apro ada pqr tothom, qu l ingtl 1 lel1nin i 
q ue l-ea ll11 ent e l Govern cons id ri que é 1 corre -te , 
perque s1 ho p t fer en quinze clie , perqu/! li hem ete 
dO lardo- m · so / i qu·, a la veg:.'lda, i és possible, p ' r
r:¡U2 cree que és necessari que ho digui, eligui aquestes 
coses de les mesures particularitzades de protecció ur
hanística i de la gestió de la naturalesa. 

Entram él clucs resolucions concretes, d'actualitat 
en mat':ria turística. Unti comenr; ]Jer la segona, la crea
ció del Consell de Turisme, hem coincidit, sortadament, 
amb e l Grup cI 'J\ljan~a Popu lar, que ta mbé dcmélllU e l 
ma ll:ix bjectiu, r ~c i ' d\11l Con. 11 dp. Turismc. om 
él órgu n de consulta i parlici ¡')a -i6 de l te. 1 's fO I'ces 
<'c~ja l s, p r lanl. pa!1'onals . indica l!> i d'alln::s tipus . Sé. 
\_" un e lem n l que lenicm al nosl re programA ' lectora l. 
ho c\u im aqu Í, crcim que é 1) ce s, r i, creim que n dI';
valua, en absolut, ni li lleva importancia a la necessi
tat d'un Consell Economic i Social c\'ampli abasto de 
complerta competencia O ambit c\ 'actuació, que és un 
Consell ja especialitzat, també ens reim res. ', i no ho 
he d'amagar en absolut, qu UIX' une re illvindicació 
expressada fa molt poque tman S per un collecl iu 
imDortanl dins el sector turístic, com és el Sindicat 
d'Hostaleria de la U;'Íió General de Treballadors, que 
considera que éSl la manera de participar i de ser con
sultat i d'estar clins la presa de decisions com ho es
tan de manera constant els collectil.ls organitzats, em
l~ resarials i especialitzats elel sector turístic, i, per aixo, 
ho duim aquí, i creim que no hi haura cap dificultat 
perque sigui aprovat. 

Per aItra part, les mesures transi tories el 'orclenació 
turística, en vam parlar ahir, suficientment. o a!manco 
Cn vam parlar bastant. Vaig plan tejar que creia que ha
via de ser objecte el'una l1ei, perque va més alla que 
unes simples mesures administratives, la prohibició, en
cara que sigui temporal de determinades categories, la 
incorporació de mesures urbanístiques que no hi ha 
clubte que repercuteixen damunt d'altres administra-

cions i que. tenen instruments aprovats, fins i tot a un 
nivelI superior com pugui ser el el'un Decret, la recon
versió que suposa aquest Decret d'hotels obsolets per 
a uns i uns altres amb unes situacions i exigencies di
ferents, pero, i sobr tal, e l que hi faltava més, el que 
aquí varem cri l i aY' més, l 'abscncia de coordinació per 
evitar que es bu idi el D::cret de contengut abans de la 
seva entrada en vigor, d/ev itar q ue es produeixi aques
ta ac el raci ?revi ib l per molt rigorós que es vul
gui er, ele creixement ele I'oferta, precisament com eree
l:o ! 1 mat ix Decret i de la se va entrada en vigor anun
ciada, per tant, creim que és necessari que amb una 
Llei del Parlament tot aixo que di integrat, quedi expres
sat en la maxima norma de la nostra COl11unitat i in
corporat a l'ordcnament jurídic de maxim nivell i, a 
la vegada, a través el'aquesta norma es pugui vincular 
el que no poclem vincular per un Decret, que és I'ac
tuació urbanística municipal, la conccssió ele llic8ncies, 
el compliment, per tant, per lotes les aclministracions 
el'aqucstes conc1iciOllS que creil11 que són en conjunt en
certades cap al futur, si realment s'apliquen. 1 per a 
aix~ donam un termini de quinze cties, que no 11i ha 
clubte que es poelria reduir a sel o vuit c1ics, perqu''
crec que és una lL'.bor relativament facil de resolclre, si 
hi ha voluntat de fer-ho, enviar al Parlament aquestes 
mesures en forma de Projecte de LIci. 

Vaig parlar també rapidament, perque se m'acaba
va el temps i ja m'havia sobrepassat ampEal1lent, en 
l1'at~ria (.!c cultura. \'aig parlal' del pé!cre cultur::ll, ele 
la necessitat de sumar esfor :;os per r eso!elre dCficits 
historics, per resoldre insufici-i':ncies paleses, lamenta
bles, aVlIi per avui, de ia nost1'a societat en mat~ria cul
íural, baixÍssims ínelex ele tot tiDuS, de consum cultu
ral, si se'm permet la parauJa cO;1sum. I aquí ens feim, 
ens centram en dues actuacions concretes, jo crec que 
petites. perú irnporUmts com a primera passa cap a 
11!1a política cultural diferencinela de la que fins ara s'ha 
dut des del Govcrn de la Comunitat. Una en relació al 
teatrc, i cal recordar aquesta reiteració a les revistes 
especialitzades sobre teatre que Balears, ho ha estat al
tres anys i ho continua essent, la Comunitat on les ael
ministracions públiques inverleixen manco pessetes per 
habitant en tcatre, i aquí posa m les bases, a una pri
mera proposta, d'una política nova d'infraestructura 
teatral. 1 per poder fer una política nova d'infraestruc
tura teatral, el primer que hem de [er és coneixer la 
situació. Quins teatres hi ha a les nostres illes, quina 
titularitat tenen aquests teatres, públics o privats, m11-
nicipals, insulars o de la Comunitat, i situació, per tant, 
real, arquitectonica, estructural, d'equipament i, a la 
vegada, una certa estimació del que pot costar convertir 
cadascun d'aquests tea tres en funcionament, de serveis 
necessaris, per tant, de rehabilitar-Ios amb l'objectiu 
que, a la vista d'aquestes xifres, cI'aquest estudi, d'a
quest inventari, poder plan tejar, per part del Govern, 
naturalment, pero amb coneixement de causa, una xar
xa teatral que sigui a la vegada la integració de tots els 
tea tres públics, de titularitat pública, Ajul1taments, Con
sells i Comunitat de la nostra Comunitat i tal1lbé d'a
quells teatres pri\'ats que es vulguin concertar en aques
ta xarxa per crear uns circu·its tea trals que puguin co
brir les nostres i!les, els nostres pobles, puguin donar 
vida a aquest Cenlre Dramatic, puguin fer arribar el 
tcatre a 10ts els ciutaelans i no sigui el teatre un pri
vilegi, privilegi, per exclusió deIs altres, de la Ciutat de 
Palma i d'altres, poquíssimes aItres poblacions de les 
noslres illes . 
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1 un altre tema també, d'aquest tipus, és de 1'Or
questra Ciutat ele Palma. Som una ele les poques Co
munitats Autonomes que, avui per avui, encara no té 
una Orquestra Simfonica professionalitzada. La situa
ció de l'Orquestra Ciutat de Palma esta mereixent crí
tiques c1ifícilment rebatibles, entenc jo, per pan deIs 
professjonals ele la música ele les nostrcs Illes. Ho pot 
fer Astúries, ho po! fer Gran Canaria, ho pot fer Te
nerife, ho poelen fer aItres Comunitats com la nostra, 
no molt més grans, per qu~ 110saltres 110 hem de poder 
tenir una Orquestra Simfonica ele les lijes Bale~ll·s, que 
tengui aquest nivel!, que la faci homologable a l'extc
rior i que sigui, relament, 'un suport a tota l'activitat 
musical interna ele la nostra Comunitat? Per a aixo és 
neccssari que el Govern de la COl11unitat canvii 
raelicalment la postura que ha dut a ¡'anterior Legis
btura en relació amb l'única orquestra que 11.i ha que 
es pot reconvertir, l'Orqucstra Ciutat ele Palma, que 
canvil radicalment la seva participació elins el patro
m,t i que es [,ixi clarament aquest objectill, que crec 
que ha de ser eobert dins aquesta Legislatura ele eon
ve!'tir aquesta Orquestra amb una Orquestra profcssio
nalitzada que sigui una Orquestra realment a l'altura 
de les nos tres necessitats. Deja fa uns quants dies, a 
uns artides realment crítics, Joan Mo11 Marques, que 
els políties que aconsegueixjn professionalitzar la nos
tra orquestra, passaran a la historia de Mallorca. Se
nyors del Govern, jo els con vid que passin a la his1:J
ría ele Mallorca, en aquest tema. Aquí queela ·ehlpla'sa
da aquesta resolueió, perque sigui la seva i perquc si
gui la ele tot el Parlament i per poder donar satisfaeció 
a aquesla sentida necessitat. 

r, per últim, en mat~ria sanitaria, i esp"r, Sr. Pre
sident, no hm'er ele veure el Hum vermelL Varem apro
val' un Pla el'Ordenació Sanitaria que estableix el". 1l0US 

centres, la distribllció territOl-ial, el seu tamaiiy. VÜl"CIJl 

c!on"r suport, aquí, al Parlament, fa ]Joques setmanes, fa 
pocs dies, la ubieació el'un nou liospita!. No basta, hem 
ele passar a uns altees nivells, el nivell ele la coordina
ció hospitalaria, el nivell el'cstablir llistes d'espera úni
ques en els centres hospitalaris públics, que les hista
ries clíniques siguin centralitzades i posaeles cl ins orcii
naelors i que, per, no lli hagi cluplicitats eI'esfor;:os, 
hem el'anar a una espeeialització funcional, eronies, ur
gcncies, etc., ele totes les possibilitats que hi ha, elel 
que clisposa la Com unitat Autonoma, hospital Callbet, 
el el que disposa el Consell ele Mallorca, Psiquiatric i 
Hospital General i ele les eliverses instaHacions ele tot 
tipus que té l'INSALUD, la Creu Roja, etc. Aquest és 
el sentit d'aquesta darrera proposició, perfeetament dins 
les obligaeions ele la Comunitat, pero, aVlli per avui, en
cara no estrenada, crear aquesta Comissió amb carae
ter exeeutiu , entre les diverses institucions sanitaries, 
sota la direeció del Govem de la Comunitat Autónoma, 
que realment coordini la xarxa hospitalaria pública per 
extreure-li el major rendiment per a tots els eiutaclans. 

Moltes gracies . 

E L SR. PRESIDENT: 
Per part del Govem, té la paraula el Vice-president, 

Sr. Joan Ruguet. 

EL SR. VICE'·PRESIDENT DEL GOVERN (Joan Ru
guet i Rotger): 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. R es m'alegra 
més que sortir aquí en les resolueions que ens propa
sa el Partit Socialista, per manifes tar-los que amb la 

majoría el'elles hi estam el'aconl amb el fons, i no so
lament amb el fons, sinó que hi estam d',:lCOI-d fins al 
punt el'un compromís de dur-lo a terme, independent
menl ele quine~; puguín ser les \'otacions que es elonin 
al si d'aquesta Cambra. 

Jo cree que al Jlarg el'aguesl debat d',wui, en aItres 
intl'n-cncions, 11m 10 manircst~\t gu:~ el Crup Socialist<l 
feia dues propostes en materia de finanC;:,lció que a nos
altres ens semblaven, és una opinió, que tcnicn un eon
tingut i un fons més solid, ele cara a poder prencire 
mesures concretes que puguin donar a la nostra Comu
nital Aut:Jnoma altres \Cies ele finaw; ament, i cree que 
aguest és el senlit que ha volgut elir el representant 
elel Partit Socialista, quan fa la primera i la segona 
1'1"oposta ele resolució. Per tant, dir que el Govern estü 
c!'z>cord que es l'aei aquest estucli finaneer, pero (¡'ue, 
pE:!" par! del Govem, també, voldríem fer una adverten
cia, j és que, com sap el Portaveu ele! Crup Socialista, 
en aquests moments es traba a la Cambra la discussió 
deIs Pressuposts, que aquesta eliseussió, quan tot vagi 
bé, podra finalilzar, probablement abans que acabi 
aguest any, per2l que, indisclltiblemcnt, la cliscussió, 
preparaeió, possibles esmenes, possiblcs moelificacions, 
duen una feina, no solament al Parlament, sinó a I'e
quip economie del Govern que s'ha ele dedicar amb 
profunclitat, mentre hi ha el debat ele pressuposts, al 
tema deIs pressuposts i que, per tant, l'impossibilita o 
li minva l110lt les possibilitats el'estar un poc distrel en 
é'ltrcs temes, encara que siguin t2n importants eom 
aquest que voste ens proposa. A posta, nosaltres creim 
que seria rroés eonveniel1l que aquest estudi s'elaboras 
en un termini ele vuit mesas, que si em permet un po
quet la broma, cJiria que, en definitiva, respecte al ter
mini ele sis mesas, si a aquests sis mesos els comen
c;am a eomptar eles ele elia 1 r de gener, i c1eixam aquests 
dos l11eso~; perqué els prcssuposts qne són aquí en de
];;:¡t no puguin teni¡-, a cap mament, clistret l'equip eco
n:mlic que, en defini ti va, \'oste sap, Sr. Triay, que in
dependentment ele quins siguin els resultats, J'equip 
econ~mic haurá de fer reina en el tema de prcssupo:;ts, 
en tant no siguin aprovats. Pero bé, aquesta és una 
proposta que, en definitiva, .io li cJeJil~m a vos1'~ que la 
consideri, de totes maneres, si s'ha tI'elaborar en sis 
11,eS05 perque no s'acccpta el elel vuit mesos, s'elabora
ra en aquests sis mesos fent un gran esfon;:, pero, em 
cregui, cree que per a tots seria més convenien t aceep
tal' els vuit mesos. 

Quant a la segona proposta, bé, la segona propos
ta és eom a eonseqüeneia notable de la primera, i, per 
tant, efeetivament, el debat s'ha ele celebrar una volta 
aquest estueli sigui eonfeccionat i en eomunieació del 
Govern, és a dir, posar el termini aquí ele sis mesos o 
vuit mesos, sembla obvi, o sigui que el termini d'aquí 
és que una volta finalitzat l'estudi, hi haura una comu
nieació immediata del Govern perque es faci el debat 
parlamentari subsegüent. Per tant, també estam d'a
corel amb aquesta segona proposta. 

Quant a la tercera proposta, també hi estam d'a
cord, és un Pla de Desenvolupament Regional gue va 
elaborar el Govem de la Comunitat Autónoma, que 
va presentar al Parlament, i que la seva tramitaeió no 
va acabar perque el Govern el retirés, sinó que va aca
bar perque va acabar el període de sessions i, per tant, 
no va poder seguir la seva tramitació. Indiscutiblement, 
no anirem a fer una qüestió aquí de prineipis, si va ser 
retirat, si valia la pena, si no valia la pena, el que sí 
és dar, és que vostes ens donen un termini eonsidera-
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le d'un aoy, j que en bas a aquel! Pla de D 'envolu
'~ent Regional que va, ser elaborat p~l Go~'el:n " el Go~ 
~ern aprofili tOl l 'aprof~tab,le que ~lIgul ten l: I 1 adapll 

les noves cil'curn tancles J I'adaptl a la realnat que n 
a uests mom enls té la omuo ital Autonoma. Per tant, 
:~s sembJa prudent aque l termini tI'un any que v stes 
proposen. 

Quant a la quarla proposta, i si em permet el Sr. 
Triay que Ji fae i una b~o:Ila, dir-Ji que aquí en~ hagués 
pOgLlt marcar, un, terml.n l ,m.és urt, ~ns h~gues pogut 
dir, d'aquí VUlI dlC', estlgu I c reat. AVUl matl, en el ~on-
ell. de Gov rn, hem lraCla l obre aquest assumpte I no 

s'I13 aproval i hi ha la docllmentació que així ho de-
s • , h' 1 mos Lra, nO s 'lla aprova l, pr eisament, perqu-e 1 1aVla 
"quesl debal aquí i no es pogués c1ir que trepitjam una 
¡'niciativa d'Ull altre rup que, en definitiva, també, 
com vosle sal' i ho h< dit aquí, h~ ha ~aniEes tat, el:a 
una d · le PI-OpOSl s una eh:: le Int nClOns que lema 
el Govcrn de la rnunlu l i\utorlomu. Per tant, amb 
aquesla CJLI,~ rla resolllci6 , també hi cstam eI'acorel.. _ 

QuanL a la cinq uenLl., no c?s que solal1lc:nt hl hagu¡m 
d'es lar d'a urd, és que ja h fcim. La cinqucn::l r c:;olu
ció, jo li !le de dir IU e l vern VR concr<1clar un cs
ludi subre Ú:'> d 'aig¡il'S n:s idLlRl:s, de les :;cves con se

qÜ~ncics. UI podien ana l' dcstinadcs, ele la qualit<t: ~~els 
1 erren)' .. , Cj1Jina h,wia el e ser pe l destí el'aquestes mgues, 
quin!: CUl lills sci'ic n e l rnés fa\'cr2ble~ pcr .a .. 2QUcsts 
lerr I1\'S 011 s 'hague. , in d 'utilitzar regulU cl'atgue:; r es l
cluals -i, fins i rol, an;)\,~l m és (011 les imr1i C:''lC ions deIs 
aqu[fers , i que, en aquest es tudi , hi panicipa, Om a 
n,ost1'a de solidaritat, la on e lJ ria d'Agricultllra, 1<1 
Ccnselleria ele S:mitat i 1" on_clleri;;t e1 'Obre:,; Púhli
Ques, i hi coHabora, í crec que vostes ]10 sab n I'IRYDA 
¡' l'empresa municipal de Palma, Ei\llAYA. Per tanl hi 
cstam d'acord pcrq u ';: ia ha feim, n é que hñgim de 
vo lar a fayor G no, sinó que ja es fa. Fins í tot, encara, 
m'atrevesc a dil- alguna cosa més, potser la seva pro
posta seria convenient que es r etirés el ele fer 1:1I1 cen
tre pilot, perqu~ patser que les dad' que obtmguem 
d'aluest estudi ens clonin a entcndr que hem de cre~H 
un o diversos centres pilots d'cxpel'im ntaeió. Per,~, en 
fi. CGm diuen, aix:J és «pecata minuta», la veritat és que 
aguesta proposta es fa í , per tant, no h1 ha massa més 
comentaris afer. 

Quant a la proposta núm. 6, té, jo no be parlar 
en nom el e cap Grup PRrlamelltari, per tant, el que 
vost':! ha brindat aquí, que hi hagi un acost.an'ent entre 
cls tres G1'ups que, en definitiva, propasen el mateix, 
amb certs matisos, com voste ha explicat, bé, jo crec 
que no hi haura cap incovenient perqu~ els tres, sense 
exclusió de cap, es puguin posar d'acord a fer una reso
lució única, en torn a aquesta proposta que tanl fa el 
Portit Socialista, l'Entcsa de ¡'Esquerra ele Menorca, 
com AP-PL. 

Bé, i hem d'arribar a qualcuna amb 13 qual hem 
ele discrepar un poc, i justament és a la n,O 7, si no, 
pareixeria que estaven redactades conjuntament aques
les propostes, El moteix Decret, i crec que va quedar 
expicat a aquesta Cambra té un caracter transitori, í, 
per tant, sembla ser que no és massa aconsellable, en 
aquest moment, fer un projecte de lIei, que no tendría 
un :::ara:::ter transintori, no tendria un caracter transi
lori, perquc::, en tot cas, la necessitat de fer un pro
jccte de Heí , cns ha de venir donada, precisament, 
pe! Pla d'Orclcnació Turística i, concretament, per les 
dircct rius que emanoran cl'aquest Pla. Pcr altra banda, 
\ioste sa}) mo!t bé, Sr. Triay, que hi ha disposicions 

legals, com és el Decret 1077/70 que obliga el ajunta
m ents que, abans de donar cap llicencia d'obra per 
a edifica ció d'ús turí tic, s'ba de tenir l'inforroe pre
ccptil.l i vinculaot de la Conselleria de Turisrue , I'infor
me favorable, com s'entén , Per aUra banda, jo cree 
que la Ilei no solucionaría el tema que voste plan teja 
aqll'Í, per una ra6 molt enzilla, i és que la lIei no 
tendria cara ler retroaclill, per tant, el que vo Le c1e
Dun ia aquí, aques ta acce leració no seria frenacla pet" 
~qll > ' Ia lIe i, l'úni que pot Frenar aquesta ae e leració 
qu · vo le c1iu és que realmenl el - projeete que hagin 
p gLll entrar o les so[·!i iluds que hagin en rat a la 

o llselleria de Turisme, "ajuslin en tol rigor a les 
normalives e tablerles, ¡que els Ajuntam nts facin 
complir amb lot rig r la nOlmativa i I'informe que 
doni la Con elleria de Tl1risme, pel'quc la lIe'i en si, 
n cas que ';:¡provés, en as que l'hagué s im de rem.e-

11'': , no té carac .eJ' re lr act iu i nu olu ionari~, d 
fet, el que vo te 'cl11bla que, no veladam nI , sin 
c larament, clc l1tlncia, aquesta accc1cració d'cnlracles de 
s Hic itud de p rmissos per a con tnu.:cions luJ"Ís
li q u' .. <:, 

Quant a la resoluci6 n.O 8, hi e tam d'acort!, hi 
stam eI'acore! p r (o~ ll10tiu , primer d n L t, P 'rque 

01 !'i on l ,el di:clJr!: qu e va fe l' el Pn::'dent el' la o m l

nital dimart d'a<]uc la s tmana, ja anunciava la crea
ci6 e1'un COI ell de Turisme, que, pel' t:mL, anunciava 

0111 a mesura a pI' nel pe t Govem , la creació imme
Iia la d'aquc l n eH, i hi e~lam cJ'acunl ta mb ' pc r

que és lUla reso luc i6 coincicle.ot amb la que presenta 
i\li an~a Popular ¡ el Partit Liberal. 

la r so lució n,O 9, jo li agraesc I'explica ió que 
vo le ha fet aquf, pcrque, almanco personalment, m'l1a 
c larificat la ioterpretació de la redacció e1'aquesta r e· 
salució, i, pel' tanl, vosto h a dit beo dar i ha c1 eixat 
beJ) ciar que aqu sta xarxa ero una xarxa pública amb 
"que ll s teatn:. públics, bé iguín n lInicipal, iguin 
in su lar, _ igu in de la Comuni'at, i n lé, i, a més 
a mé , oferir la possibi li tat a aquc lls teatre que són 
privats, rU!!llin If!n il' eoncerts amb la 'omunilal : ' 11 -

noma, el fi eI'unificar criteri , no una xar:-:n única, sin6 
<]u , en cleli ni liva , és una xarxa que eOl1tel11pl~ les 
du poss ibilitats, el-ec que el eu aclarim IH h~ val
gur la pena aquí, pel' lanl, di culir i 'ha vi a ele po,ar 
ai" o una « )', o po al' «¡/o», seria, en aquesl momenl, 
banal, p~r tan!, no t enim res en contra d'aql1c la re 0 -

lució com a Govern, 
I arribam a la músi~a. Jo, primer de tot, li he de 

dir que no m'atravesc a acusar ningú, en aq uesl mo
ment , pu.i:1r aquí clamunl i dir qu el GOvern ha de 
canviar de postUl-a , jo hem d man, qui ha de canviar 
de pos tura , el Govern ele la ,Comunilat Autónoma 
l'Aiun lamenl de Pa lma , o han de ca vial' tOls do. ? 

ho , A , 110 ho vull jut jar, n rque c ree qll ni veste 
, e n condicions ni en po, ibililal's ele pode r.ho ' L1ljar; 

almanco jo no hi estie, e n aque momento El que sí 
li he de dir és una ca él b en clara, ¡'Orque. Ira é 
l' rc¡u lra ck la C¡utai de Pa lma, I e de l'AjLlI1ta
ment, i que l'Aiunlamcnt ha tingul, per que n reco-
11 b:e r-h l, l'habi litat I'habil itat o la picardia el tra
lIad .,r un problema que té, quan! a pro(e s ionalilza r 
In ~e va propia banda, l raslladal'-Io a la CO!TIunital 
Autonom:1, je m d ·man n "eure j l'Ajunlam nt nO 
lé e ls reClIr, os conomi S uficients pel' incentivar, 
pOl · nciar i fomentar molt mé aques ta Ol'que tra de 
la iulal ti Palma, n tal caso dir-li Que tal c !TI ve 
¡'edactada aque ta proposta, que é p tenciar la partí-
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cipació dins e l Patronat, el Govern hi esta totalm ent 
el'acord, pero jo cree que no podem caure així d'entra
da, automaticament ,aquí, dir que el músics, tots els 
músics de l'Orquestra Ciutat de Palma formaran el que 
ha de ser l'Orqueslra de la Comunitat Autónoma, per
que la Comunital Autünoma, almanco, ha de tenir la 
llibertat que pugui tenir músics que no tenguin per 
que ser de l'Orquestra Ciutat ele Palma, que puguín 
ser tant bons o més, que n'hi ha, i que, per tanl, no 
tenim per q u:C agafar aquesta orq ues tra i con venir-la 
en l'Orqucstra ele la Comunitat Autónoma. A Menorca, 
vos~e ho sap, perque és menorquí, que hi ha molta 
aficció a la música, que hi ha molts bons músies i, 
per tant, seria molt importan l que si s'hagués de crear 
una Orquestra de la Comunitat Autonoma, hi hagués 
músics ele tates les IHes. Aixo, simplement, com a 
comentario De totes maneres, la res alució l'únie que 
proposa és augmen lar la participació i, per tant, 110sal
tres hi estam el'acord. 

1 passant a la c\arrera resolució, a mi em sap greu 
dir que en aquesta proposta, el Govern no hi pot estar 
massa d'acord, perque, com vostes saben, i crec que 
vos te mateix no ha dit damunt aquesta tribuna, l'acti
vitat específica sobre cadascun deIs hospitals ve ja 
contempl<,.da en el Pla d'Ordenació Sanitaria, ve con
templada en el Pla d'Orelenació Sanitaria. l, p er una 
altra banda, perque entenem que no es pot crear cap 
comissió amb capacitat executiva, i que aixo aniria en 
contra del que és el servei de salut, que ha de crear, 
per imperatiu ele la !lei sanitaria, perque és d'obligat 
compliment, perque és norma basica que s'ha de crear 
dins la nostra Comunitat Autónoma. Simplement era 
una observació, que nosal1.res creim que aquesta pro
posta no pot sortir endavant, perque enspodríem 
tmbar, i vostc sap que jo som molt contrari a apel'lar 
a sen leneies de tribunal s constilucionals i aixo, ens 
podríem trabar amb UD recurs constitucional amb 
aquest tema de crear una Comissió executiva, quan 
11i ha norma basica dictada per ¡'Estat o pel ParJa
ment Nacional, que s'ha de crear aquí el servei de 
salut que ha de fer aquestes funcions. 

Res més i moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Portaveu del Grup Socialista, 

Sr. Francesc Triay. 

EL SR. TRIA Y I LLOPIS: 
Moltes gracies, Sr. President. Anem a fixar la posí

ció sobre aquests comentarís. Podríem comen¡;ar pel 
darrer. La nec:essitat de coordinar l'activitat hospita
laria públi.ca, és una necessitat de tots, i crec que és 
una obligació d'uns molt conerets, que són els que 
tenen aquesta responsabilitat en el Govem de la Co
munitat Autónoma. No es pot continuar per més 
temps, pens jo, agafant una part de les própies res
ponabilitats. Tenir una competencia, no és tan soIs 
triar la part bona, o la part lluenta o la part més 
ressaltant, també exigeix, com a contrapartida, una 
feina diaria, molt més fosca, molt més sacrificada, 
com és la de coordinació, i el primer és posar d'aeord, 
constituir en comissíó les institucions que tenen ins
taHacions sanitaries a Mallorca, que és aquí on es 
circunscriu, en coneret aquesta resolució, perqu~ és 
aquí on el problema és realment important i greu per 
coincidencia d'hospitals de titularitats i d'especialítats. 
Jo cree que no és possibIe, Sr. Vice-president, fugir 

el'una, de l'aprovació d'una resolució com aquesta, 
tan absolutamcnt constructiva i, a més, que respon tan 
clarament a la necessi tat del que jo deia, que són al 
final les coses concretes que el ciutada necessita, com 
pot ser que hi hagi unes !listes el'espera llarguíssimes 
a UDS hospitals i curtíssimes a uns altres, si tots són 
públics) Com pot ser que realment les histories clíni
ques s'hagin de repetir i repetir quan es canvia de 
consulta, quan realment tot són hospitals que es man
tenen amb recursos públics? Tot aixo requereix una 
coorc1inació que, quasi quasi, es posarien d'acord vü
luntariament els que es1.an implicats amb aquestes 
situacions, si qualcú exerceix 'aquesta funció ele coorcli
nació amb responsabilitat. 

I ara sí que ja comenc;aré pel principio D'acorc1 
que en lloc ele sis mesos siguin vuit mesos, en quase
vol cas, ens anam al segGn pcríode de sessions del 
1988, no hi ha cap inconvenient i crec que no mereix 
altre tipus de comentario 

El Pla de Desenvolupament Regional, també hi 
esta d'acord, no ha volgut entrar en el que havia 
passat, bé, eEectivament, no servia, és l'únic que ha 
passat, com que no servia, no és que va acabar la 
Legislatura, no, no, el que es va acabar és el Pla de 
Desenvolupament Regional, clar, molt abans d'acabar 
la Legislatura va elcsapareixer de la circulació, pero 
voste ha ha dit, aprofitaran el que puguin, i a partir 
d'aixo tiraran endavant, d'acord. Aixo és el que elema
na aquesta resolució, per tant, sera bona de complir. 

Molt més bona ele complir sera la quarta, que diu 
que I'han compliela avui matí, i com que aixo era una 
obligació dins el pressupost del 87, perfecte, perque 
del que es tractava era del 1987, dins enguany complir 
el que diu el pressupost, que ja ens havia costat no 
incorporar-ha <tI Pla ele Reinclustrialització i que, _per 
tant, que es fací rcalital, perque sense aquests- instru
ments, 10ts els planys de que ahir parlaven ele la 
possibilitat i e1s recursos per elur enelavnnt el Pla de 
Reinduslrialització, si no hi ha instruments, si no hi 
ha eines per elesprés manejar tol aixo, sera mol! dificil 
treure-li profit . 

El punt cinque, bé, la seva argumentació sobre 
l'estudi que es fa sobre les aigües resieluals, cree que 
no ccmtr;)c1iu, en absolut, el sentit de la resolució, molt 
bé, es fara un estudi, ciar, hi participa EMA YA i hi 
ha una s:O:rie c1'organismes i institucions ele la própia Co
munitat, i nasal tres donam una passa més, elemanam 
que es converteixi en un centre [ix j estable, l'analisi 
continuada ele les conseqüencies de la utilització d'ai
gües residuals i que, arnés, aixo serveixi per ser un grup 
d'investigació i de seguiment deIs resultats ele l'apli
ca ció deIs plan s concrets que hi ha en marxa amb 
unes inversions quantiosíssimes i extraorclinaries per 
convertir en reguiu Campos, Ses Salines, Santa Eulalia 
o el Pla de Sant J ardí. Per tant, si en lloc d'un centre, 
resulta que aquest estudi, quan s'acabi o quan estigui 
complert, recomana fer-ne diversos, molt millor, «ma
yor abundamiento», que deíen els funcionaris antiga
mento 

L'Inventari d'espais naturals hi passam per da
munt, i tractarem de cercar aquí una fórmula -si el 
President ens deixa un instant o si hí ha una manera, 
acabat el debat de totes les resol ucions , de fer un~ 
mínima pausa-, per trobar u na redacci6 que pu~ 
satisfer tots els Grups o, com a mínim, aJst~es, JO 
és que cntenia que e l de les proposte d'actuacló , eID 

S mblava una rcdaceió bastant més ambigua i bas tan
t 
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Illés fluixa que la de, tant el Grup del PSM, com el 
nostre, planteja, pero si realment es vol dir el mateix, 
Jllolt romor. 

El Decret, No volem [el' retroactivitat, jo és un 

teIlla que volc\¡ia deLxal' clar, La retroactiviLat és voler 
que una norma s'apliqui amb anterioritat a la .cva 
entrada en vigor, no bem dcfensat, en cap momenl, la 
reLroacti itat del Decret de mesures d'ord nació Lud -
tica O com es digui Lecn.icam nl, de mesures provisio
nals , el que sí el manam és que s'apliqui des del dia 
de l'enlnlda en vigor, qu és una allra qücstió, i 
traclam, per taol, que cls Ajuntament , amb una nor
ma superior que igui una llei d'aquest ParHlln ' nt, 
també venguil1 clarameul obl.igats a e mplir aque la 
norma en la seva oncessió de llicencie , no amb retro
acLi vi tat, des del momenL que rebin aquestes peticions, 
El cara ler Lran itor: del Decrel !lO és cap argument 
en contra que a ixo sigui una ll ci, lambé hi ha Il c is 
que t ncn un caractc!" lransj~ori, hi ha JI ' i d , me 'ure 
urg nL , 11 'is de mesures urg n1 s n'hi ha a triar, 11 

camps molt di erS03 ql\e t nen per obj e le cobril' lIna 
cil' um tan ia nns a ]'elaboració eI'una leg'¡slació deft
niliv3, molL mé amplia, Pel' lant, aqucst no és un 
élJ'gLll11cnl que pugll i e.·vil-, rec que, efectivam, 11 1, a 
pesar ele la seva cxpli cació, r ctilram nt, una 11 i qu 
esLablcixi clarament la vin 'ulació municipal a les 
mesures d 'ord nació turística erv ira per filtrar mol
Lissim mé ' aqlle t a llau le pe ticions que 110 dubto 
que ·'1 . overn voldra aplicar amb caracter rest ricLiu 
I'examen o el comvlimenl ele les exigen ies, pero que 
aixo reror~arja absclu tament que el mfnim pos ible 
d'aquests projecles amb la normativa anL r i r es cons
trueixin a partir d'ara, quan ja fa unes 'etmanes que 
és n vigor e l nou Decret, 

I, com que de lea tres i de Consell de Turi me 
anam, pi namcn t d 'acorel, ancm a l'Orque lra imr· ni
ca, Discrepo, completament, Sr. ViCe-jll'e ident el la 
seva visió del problema, l'Orquestl'a Simfonica és diu 

iuLat de Palma, pero no és ele l'Ajuntamen L de Palma, 
és d'un patronat en el qual hi ha l'Ajun am nL el 
Palma, hi havia e l Minisleri de Cultura, de prés e l 

ons lL General In erinsular, l1i ha e l Gave." de la 0-
munitat Autonorna, com a titular, simplement que se 
n'ha desentes del seu manteniment, que és una postura 
molt diferent, i, naturalment, els que queden, aguan
ten amb el funcionament per no tancar-lo, pero, de 
totes maneres, no és aquest el problema que jo plan
tejo, Jo plantejo la necessitat d'una Orquestra Simfo
nica professionalitzada, de qualitat, amb bons músics 
de la nostra Comunitat, i que aixo, si ha vol fer la 

omunita Aufan 111a ab olulameot pel seu compte, i 
té capacital econ mica per [cr-ho, i creu que no ha 
de ~omptar mnb ningú, endav nt. pero crec que seria 
més economic i més segur, trae tar d'ajuntar esfon;:os 
amb insti f ucion que ja tenel1. a lgunes co e en aquesL 
enli f, i per a ixo ho posavu aquí dins un esperil de 

pacte culLura l, d'aco l'd amo elisL incion s i d venr ' i, 
enLre LO! , podem tirar cndavant un c1'aquests emes 
que altres omunüats, amb qua ll'e anys d'Autonomia, 
h an resolt, i algun m lt bril lantment, amb mo lla 
freqüenc ia, se'ns du aqui, com a punt el referencia, 
jo el-Ce que bastant, en molts de casos, bastant a 
favor nostre i n · a favor d'e ll , les Illes Canal'ies , le 
riles Canaries tenen dlles orquestres professionalitza
des i creades tates dues a partir de l'Autonomia, crec 
que aquí, com a mÍnim, pe! conjunt de les Illes, amb 
els músics mcnorquins, eivisscncs i fonnenteres, que 

també n'hi ha, de la maXlma qualitat es constitueixi 
aquesta Orquestra que necessitam i de la qual, natu
ralment, que deman un canvi de política del Govern, 
perque el Govern, durant quatre anys, se n'ha desen
tes absolutament. Sé que hi ha una nova voluntat, 
una nova sensibilitat en aquesta qüestió, pero la vull 
materialitzar en una resolució del Parlament que 
vinculi i que expressi, a la vega da, el parer d'aquesta 
Cambra en tom a aquest problema cultural tan im
portant. 

Moltes gracies, 

EL SR, PRESIDENT: 
Té la parauIa el Vice-president del Govern, Sr. Joan 

Huguet. 

EL SR, VICE-PRESIDENT DEL GOVERN 
(]0;:¡J1 Huguet i Rotger): 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputals. 
Sr. Triay, jo li he de dir el mateix que he dit al 
Portaveu del CDS, que hagués passat si el Govem no 
hagués estat ci'acord amb les resolucions?? Tolal, hem 
discrepat en clues, i he exposat les meves raons, 
vos tes hall exposat les seves, 

Primer de tot, dir-lí que quant a la primera reso
lució, li agraim que hagi accepta t aquest termini, 
perque, efectivmnent, haura de ser ja dins el segon 
pedo de de sessions de l'any 1988, quan se celebri 
aq ues l debato 

En el PIa de DesenvoIupament Regional, ja li he 
dit que nasal tres hi es tavem d'acord, ¡'únic que passa 
és que voste ja sentencia que no servia per a res, que 
era inservible, és una opinió que s'ha de contrastar 
amb una aItra opinió, el cert i segur és que no hi va 
haver temps ele elebatre'l a la Comissió, i el cert i 
segur és que, almanco, com a Comissió i com a Parla
-ment no es va poder fer un dictamen rigorós de si 
servja o no servia aquest Pla de Desenvolupament 
Regional, si el dictamen el [a va le, d'LlOa manera 
pCTsúna l, unilateral o el fa e l eu grup, és re peclable 
l'opinió, pero no a ltres crei m que hi ha mo ll aspec tes 
que són • profiLable , i així h deim, Per tanl, insl:r
vibl per no res, no, almanco reconeguj que hi ha 
aspe t aprofi tab1cs i que ho de el' el doclII nl ba 'e 
per millorar-lo, cIar que sí, tates les coses, encara que 
sigui n aprovades per unanimitat, una segona volta, 
una sega na lectura, normalment, sempre ha millora, 
Per Lant, hi estam d'acord, 

J o no he dit a la quarta resolució és que ha 
haguéssim fet avui matí, l'únic que he dit és que avui 
matí estavem en disposició de fer-ho i que, precisa
men~, no s'ha aprovat, per tant, ha estat quan li he 
demanat si em permetia una broma, jo crec que posa 
un termini massa Llarg i si hagués elit e1'aquí vuit 
clies, d'aquí vuit elies, si no hi ha res de nou, sera 
aprovat. Per tant, no hi ha res a discutir. 

Quant a aquest tema, jo no he tractat en cap 
moment la seva proposta ni de incoherent ni de con
lradi ~ oria, en cap momenl, dic qu la seva propo La, 
la cinquen3, e ra xa" lamenl e l que re ia aqucst · ~ lu.di 
que va ser c nlractaL j , pe!' lanL, no ens bi poclíem 
0posaJ', primer de tot perque I'esludi j esta comanat 
i, segona, perquc preveu Lol el que VOSle aqu í demana, 
tercera, perque hi ha partid¡ aci ' enLre Lre onselle
ries molt coner t s i hi ha oHabol"élció c1'a ltres orga
nismes i quarta raó que li he donat és que, tal vegada, 
posa¡- un centre pilot, ens lúgim quedat curt, perque 
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si resulta que després n'hem de posar dos o tres ? Per 
tant, de contradicció no n'hi he dita cap ni una, al 
contrari, li he dit que coincidia plenament amb el que 
ja feiem. 

La sis, crec que ha quedat perfectament claro 
Quant a la n.O 7, vosté sap, i ho ha dit aquí, ho 

ha r econcgut que és un problema de complimcnt de 
normativa, i tant s'ha de complir un Decret com s'ha 
de complir una lIei, exac tament igual i que, per tant, 
en aquest moment, que deim que és un cara.cter tran
sitori i que vosté ha dit que hns i tot hi podia haver 
llei? de caracter transitori, jo l'únic que deman és a 
veure que guanyam!, en definitIva, cree que no hi 
guanyam res, el que s'ha de guanyar és que hi hagi 
una estreta, i amb aixo estic d'acord, i forta coHabo
ració entre Comunitat Autonoma, Ajuntaments i Con
sells lnsulars en aquest tema, i que, efectivament, 
seran després les direclrius les que cns hauran ele 
determinar quines són les mesures concretes a pren
dre. Un poc és la discussió que teníem amb el tema 
de la financ;:ació, no és el mateix, indiscutiblement, no 
és el mateix, pero sí que hi haura d'haver unes 
direcrius que ens han de dir quin camí hem de pren
dre l, a posta, per aixo, el Govern es va avanc;:ar, 
fent un decret amb caracter provisional, en tant que 
eixo estigués elaborat. Simplement és el criteri, és 
l'opinió que té el Govern C/e la Lomumtat Auwnoma. 

La n.O 8, supos que no hi ha cap discussió. A la 
9 tampoc no han tingut res a dir. 

Jo lament que se m'hagi enfadat un poc amb la 
resolució n.O 10, a cap moment no he volgut devaluar 
la importancia que pugui tenir l'Orquestra Ciutat de 
Palma i en cap moment no he volgut defugir la res
ponsabilitat que té el Govern de la L.omunitat AutCmo
ma, ja que forma -parf d'aquest Patronat. Jo l'únic 
que he dit és que, efectivament, si s'ha de fer una 
Orquestra de la Comunitat Autonoma, s'ha d'aprofitar 
al maxim el que tenim, pero que aixo no pot suposar 
mai del món agafar l'Orquestra Ciutat de Paíma i 
tota ella convertir-la en l'Orquestra professional de la 
Comunitat Autonoma, que hi pot haver incorporacions 
d'altres músics, i voste crec que ac;:o no ha reconegut, 
i li he elit que nosaltres estavem d'acord a incremen
tar aquesta participació. 

Quan a la proposta n.O 11, jo crec que, en defini
nitiva, anam alla mateix els dos, em fa l'efecte que 
anam alla mateix, l'únic que passa és que l'adverten
cia que jo he volgut fer és que crec que no es pot 
crear aquesta Comissió amb capacitat executiva, una 
comissió que coordina i, que programi, hi estam total
ment d'acord, no és que hi estiguem d'acord, és que 
la LIei de Sanitat així ho marca, i ho marca a través 
del servei de salut pública, on hi ha d'haver la parti
cipació de les institucions precisament per fer aquesta 
funció que voste reclama aquí damunt i que és norma 
basica. Simplement és aixo, no hi ha cap més punt 
de discrepancia. 1 quant al deIs hospitals, efectiva
ment, ja li he dit, i voste també ho ha afirmat aquí 
damunt, que el Pla d'Ordenació Sanitaria ja ho con
templa, i es tracta de fer-ho complir, efectivament. 
Per tant, al punt n.O 11 no és que hi hagi hagut 
vi'sions diferents, en tot cas, el que hi ha pogut haver 
són posicionaments en torn a la viabilitat o no de 
crear una comissió, repetesc, el que vostes posen a la 
resolució, una comissió amb capacitat executiva, capa
citat executiva que s'ha d'explicar perfectament que 
és que vol dir, fins on li arriba aquesta capacitat 

executiva i a veure que és el que po! fer en funció 
del que vostes redacten, tal volta la redacció és una 
cosa, i el sentit sigui el sentit, efectivament, del 
centre, del servei de salut que marca la lIei. 

Res més i moltes gr ácies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Sr. Francesc Triay. 

EL SR. TRIA Y 1 LLOPIS: 
No, no haura de menester tornar a sortir el 

Sr. Ruguet, simplement li volía agrair, perque no ho 
he fet abans efectivament, que hi hagi una coinciden
cia en moItes de les propostes, i aclarir-li que el fet 
que hagi tingut una el'aquestes resolucions un to un 
poc apassionat, no vol dir que m'hagi enfadat en 
absolut, sinó més bé tot el cont rario 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus dels Grups que vulguin intervenir? 

Toca el torn el'intervencions. 
El Portaveu del Gnlp CDS, Sr. Francesc Quetglas, 

té la paraula. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Gracies, Sr. President. Basicament estam d'acord 

amb les prop0stes del Grup ParIamentari Socialista, 
voldríem simplement, per abreujar el debat, anar a 
coses molt concretes. 

VoldrÍem demanar, en el punt 8, la consideració 
que aquest ConselI de Turisme no sigui un consell 
sepm at, sense connexió, descoordinat del Consell Eco
nomic i Social que previsiblement, a les votacions de 
les resoJucion~ i a la vista del posicionament deIs 
distints grups parIamentaris sortira aprovat d'aquesta 
Cambra. És ben certque aquest punt 8 paria que el 
Govcrn de la Comunitat creara enguany el Consell de 
Turisme, aleshores, nosaltres proposaríem afegir «en 
tant no es crea el Consell Economic i Social on que
dara incardina!», i ja "eurem quin tipus el'incardinació 
fa falta, perque jo cree que quedaria buit de con
tengut un Consell Economic i Social si comenc;avem 
a constituir conselIs consultius sectorials, al marge 
el'aquest Consell Economic i Social, jo crec que com 
a seccions, com a comissions o amb un punt el'incar
dinació, hauria de quedar per tenir una consonancia. 

Després el'aquesta petició, que en aquests mo
ments no sabria dir, exactament, com es pot tramitar, 
pero si el President atorga aquella pausa per a fórmu
les transaccional s i d'acord entre distintes propostes, 
tenint en comp~e que existeix una proposta del Grup 
ParIamentari AP-PL, practicament amb la mateíxa re
dacció, tal vegada convendría aprofitar el moment per 
unificar aquestes propostes per afegir aquesta consi
deració, si és acceptada, com pertoca, per tots els 
Grups ParIamentaris. 

Simplement posar un accent e pedal en el nostre 
vot favorable a la qüestió d' incrementar la participa
ció del Govern ele la Comunitat en el Patronat de 
l'Orques~ra de la Ciutat de Palma, perque creim que 
aquest és un objectiu cultural de primera magnitud, 
entenem que la dimensió de la nostra Comunitat així 
ho aconsella, l'experiencia d'alres Comunitats Autono
mes ha estat vertaderament exemplar, i aixo pot cons
tituir un primer pas, perque dins el patronat, efecti
vament, no solament el Govern tengui l'oportunitat de 
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.. ..• . sar a la historia de Mallorca, sinó a la historia i a 
Ji( música de totes les Illes Balears. 

.. . Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Grup AP-PL, té la paraula el seu 

portaveu, el Sr. González i Ortea. 

EL SR. GONZALEZ 1 O~TEA: . 
Sí, gracias, Sr. PresIdente. Yo sImplemente, por

que la posición de mi Grupo coincide, lógicamente, 
con la que acaba de exponer el Sr. Vicepresidente del 
Gobierno. Simplemente ha quedado el punto este que, 
bien, puede remitirse a una pausa posterior o pode
mOS decirlo ahora. Yo, lo que quisiera es que me 
aclarara el Sr. Portavoz del Grupo Socialista, cuál es 
el alcance de la propuesta n.O 6, con cierta exactitud, 
porque yo creo que llegaremos a un acuerdo con faci
lidad. Es decir, la propuesta nuestra pretendía que 
además de un Inventario ele Espacios Naturales, inclu
yendo la definición de esos espacios naturales se 
definiera también, en cada uno, la figura de planea
miento correspondiente, espacio natural, parque natu
ral, etc., pero claro, no el desarrollo, por ejemplo, en 
el caso de un parque natural, el desarrollo de ese 
parque, porque entonces, el plazo es evidentemente 
muy breve, teniendo en cuenta un inventario muy 
largo, de setenta y tantos, si no voy equivocado, seten
ta y tantos espacios naturales. Es deciT, si lo que se 
pretende es definir el espacio natural y el alcance, la 
figura de planeamiento que corresponde a cada espacio 
natural, con la propuesta hecha, la propuesta n.O 6 
del Grupo Parlamentario Socialista, nosotros no ten
dríamos ningún inconveniente en suscribirla. 

Nada más. muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Triay, té la paraula. 

y 
EL SR. TRIA\ 1 LLOPIS: 

Sí, gracies, Sr. President. Aprofitaré per fer un 
comentari als dos grups que han intervengut, i agrair
los la seva participació en el debat ja, a aquesta hora 
d'aquest grup de resolucions. 

Jo entenc que el Consell de Turisme no ha d'inter
ferir el Consell Economic Social, ara bé, en qualsevol 
cas, cree que si el Consell Economic Social, com 
pensam, ha de ser objecte d'una llei del Parlament 
aquesta. llei perfectament podra establir els mecanis
mes de coordinació que consideri amb aquest altre 
tipus de consells de carácter més sectorial, que puguin 
existir o es puguin crear en el futur, amb objectius 
pareguts o semblants, de caracter especialitzat a les 
nostres llles. Per tant, aquesta preocupa ció que pot 
tenir sera la propia llei del Consell Economic Social 
qui la resoldra, entenc. 

Quant al Sr. González i Ortea, Portaveu d'A1ian<;a 
Popular-Partit Liberal. cree que la proposta, almanco, 
nosaltres la creiem clara. Aquí s'ha de fer la relació 
c!'espais, és cIar, s'han de delimitar els espais, s'haura 
de discutir després si són tots o si estan ben delimi
tats, pero aixo és el que demanam al Govern. I de 
cac!ascun d'eHs. SÓ'l dos tinus de mesures les necessa
ries, primera, de tipus urbanístics, perque hi pot haver 
espais necessaris d'una protecció que siguin urbanitza
bIes, que estiguin en situació, per tant, de planejament 
no correcta amb aquesta voluntat de protecció, per 

tant, primera mesura, de protecció urbanística, com?, 
podra ser una llei d'arees naturals del Parlament, 
podra ser una llei, tal vegada, per a tots els espais 
que es trobin en aquesta situació o qualsevol altra 
figura que el Govern consideri que és l'adequada per 
desqualificar aquells espais que encara estan en perill 
d'urbanització, d'acord amb els planejaments urbanÍs
tics. Segona, mesures de gestió de la naturalesa, el gue 
vos te deia, uns estaran per ser un pare natural, uns 
altres per ser una reserva, un altre, per tal, i cada s
cun, naturalment, com a conseqüencia d'aquesta figu
ra, tindra després un desenvolupament, una gestió i 
uns responsables, i unes maneres, per tant, cree que 
hem de coincidir necessariament, si realment estam 
en la mateíxa sintonia que, efectivament, hi ha d'haver 
i hi pot haver i és necessari, perque coneixem quins 
són els espais que hi hagi espais que estan encara 
en situació de terrenys urbanitzables i s'han de sots
treure d'aquesta situació. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Entram, ido, a debatre, les propostes de resolució 

presentades pel Grup Parlamentari AP-PL. El Sr. Se
cretari té la paraula per fer lectura de les resolucions. 
Perdó. 

Té la paremIa, en nom del Govern, la Consellera 
de Cultura. 

LA SRA. CONSELLERA D'EDUCACIO I CULTURA 
(M.a Antonia Munar i Riutort): 

Sí, Sr. Presiden t, per tranquiHitzar' els anims ge
nerals. El Parlament és sobira i ha demostrat el seu in
teres total i maxim en el tema de l'Orquestra Ciutat de 
Palma, vull manifestar que és la meva intenció i la de 
tot el Govern que aquesta Orquestra Ciutat de Palma 
es pugui convertir, en breu, en la Orquestra Simfoniea 
ele les Illes Balears, creim que és imprescindible, ne
cessari, ho tenen totes les Comunitats i farem tot el 
possible perque, com més aviat possible tinguem la 
gran orquestra IHes Balears, proCessionalitzada, amb 
augment del nombre de músics i, si no aeonseguim, 
com cliu el Sr. Triay, passar a la historia, almaneo, ens 
podrem recrear escoltant bona música. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sra. Consellera. 

EL SR. TRIAY 1 LLOPIS: 
Moltes gracies, Sr. President. Una qüestió inciden

tal, encara que sigui positiva. 
'. No hi ha dubte que és molt satisfactoria la mani-

feslació de la Conscllera de Cultura, que ncar'a lindrá 
més aHici nt per clur enelavanl aqueStes propostcs, si 
el Parlame nt aprova per unanimitat aquesta resolució , 
i que no om jo que cls he el manat que passin a la 
his lol-ia, era cl Sr. Joan Moll Ma rque que, com que és 
un mús ic el prcstigi, é una cita eI 'autodlal per par
lar de tCl11 es de músi a. Per al tra pa r t, tamb . no a l
tres ens alegram moltíssim que la Consellera de Cul
tura i, per tant, el Govern d'Alian¡;:a Popular-Unió Ma-
1l0rquina·Partit Liberal, faci seva una bandera que nos
altres hem estat explicant reiteradament durant la nos
tra campanya electoral que forma part del nostre pro
grama i que, per tant, hi hagi la possibilitat de dur-lo 
a la practica d'una vegacla. 

Moltes gracies. 
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EL SR. PRESIDENT: 
Entram, ¡dó, ara, a debatre i a defensar, per part 

del Grup AP-PL, les seves propostes de resolució. El 
Sr. Secretari té la paraula per fer lectura d'aqu estes 
propostes. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
«Instar el Govern perquc: 
1 r.-Femen ti l'associacionisme de petits productors 

i empresaris agropecuaris que permetin la producció i 
comercialització deIs seus productes, així com totes 
aquelles acciens que, en aquest sentit, desenvelupi la 
iniciati va privada. 

2n.-Elabori, juntament amb el sector turístic, un 
pla o es tu di sobre productes agroalimentícis que con
sumeix preferentment el sector turístic i oferir-lo al 
sector productor agroalimentici perque s'organitzi i s'ar
ticuli de tal manera que sigui capa~ d'accedir a aques
ta demanda en condicions de rendibilitat. 

3r.-Propicii la creació d'indústries de manufactura 
i transformació de productes agropccuaris que puguin 
aportar-los un valor afegit. Per aixo, estimulara el sec
tor turístic, les agrupacions de productors i els parti
culars interessats perque, amb l'ajut de la C.A., s 'ela
borin els projectes el'aquestes noves indústries dins les 
línies d'ajuda estructural de la CEE i del Ministeri d'A
gricultura. 

4t.-Cr6, en el termini més curt possible, el Con
sell Assessor de Turisme com a organ consultiu per a 
tots els tem es relacionats amb el món del turisme . 

St.-Les ajudes de credit turístic es dediquin, pre
ferentment, a les iniciatives de rehabilitació i reconver
sió d'establiments turístics obsolets, tant d'allotjaments 
com de restauració. 

6e.-Reelacti en un termini de sis mesos un Pla d'ac
tuació en materia de viven da. 

7e.-Presenti ahan s ele clia 30 de No"cmbre ele l'any 
en curs una Proposta d'aciuació en protecció d'Espais 
Naturals». 

SL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Portaveu del Grup Parlamentari 

AP-PL, Sr. González Ortea. 

EL SR. GONZALEZ I ORTEA : 
Gracias, Sr. Presidente. B ien, en congruencia con 

el debate que aquÍ se viene desarrollando, en estos tres 
días, presentamos un grupo el e propuestas que podría
mos, a su vez, dividir en tres subgrupos . Hay tres pri
meras propuestas que se refi eren muy concretamente 
a aquellos aspectos que el Presidente elel Gobierno nos 
expuso aquí en materia económica, relacionados , basa
dos en turismo, agricultura e industria. Y hay después 
una última parte, un grupo de dos proposiciones, de 
dos propuestas que se refiere a temas de ordenación 
del territorio que posteriormente en el debate, en el 
curso del debate, otros Grupos trajeron a la Cámara. 

Las tres primeras propuestas son fundamentalmen
te agrícolas, relacionadas en cierto modo con la indus
tria, pero fundamentalmente agrícolas, no voy a dete
nerme mucho en la explicación de las tres, porque creo 
que están suficientemente debatidas aquí, suficiente
mente expuestas. Son tres problemas , tres enfoques, 
tres formas de enfocar tres problemas que se presen
tan en la agricultura de Mallorca, perdón, de las Islas. 

El primer problema, el problema del minifundis
mo, el problema de la escasa solidaridad que se da, se 

produce, muchas veces, entre los agricultores, y tra ta 
ele propiciar, trata de hacer que el Gobi emo fomente 
la desaparición o por lo menos la disminución de e::ia 
insolielaridad fomentando el asociacionismo ele los em
presarios agropecuarios. Ello no só lo en la propia ex
plotación, sino en la comercialización ele los productos. 

La segunda cues tión es la creación de industrias de 
manufactura de los productos agropecuarios, est e C~ 
un tema del que se viene hablando hace mucho liem
po, puesto que en otras regiones españolas ha dado 
unos resultados fabulosos, fantásticos, es aprovecl1ar 
toda la producción agrícola, en las mejores condicio
nes posibles, en las mejores épocas posibles y destinar
la, no ··a l consumo inmediato, sino a su industrializa
ción y a su consumo, en el momento que se considere 
más adecuado. En una economía fuertemente dispar en 
materia de consumo, como es la que sufren nuestras 
islas, este es un terna que 'creemos de gran interés. 

Y, finalmente, la tercera, es la propues ta que se 
presentó aquí corno más novedosa y es el inicio, la 
puesta en marcha de esta propuesta consistente en tra
tar de conseguir que la demanela turística, conocer per
fectamente la demanda de productos agropecuarios que 
el turi smo produce y hacer o conseguir que esta de
manda, que a esa demanda corresponda una oferta del 
sec tor agropecuario. Es, en definitiva, lo que ayer, de 
alguna manera, decíamos, que había que conseguir que 
los agricultores ganen dinero, que había que con seguir 
que la agricultura sea un buen n egocio en nuestras islas. 

Las dos propuestas siguientes se r efieren, una, al 
Consejo Asesor de Turismo, a la creación del Consejo 
Asesor de Turismo, y, como está tan debatido, poco hay 
que detenerse aquí también , simplemente, contestando 
a lo que el representante, el Portavoz del grupo del CDS 
proponía, yo creo que, efectivamente, es una buena idea, 
creo que es una buena iclea Que e l Consejo ele Turismo 
esté de alguna manera relacionado, incardinado, conec
tado con el Consejo Económico y Social. Al fin y al 
cabo, se trata de reunir ,' en cualquier caso, en to1'1;o a 
una mesa a empresariós y a trabajadores, a producto
res, a compradores y a vendedores. Por consiguiente, 
evidentemente, estamos de acu erdo en el espíritu, lo 
que pasa es que, yo no sé si val e la pena 311aelir esto en 
esta propuesta, puesto que, efectivamente, la Ley del 
Consejo Económico y Social tiene que hacerse, y en ella 
cabe, perfectamente, incardinar toclos estos consejos sec
toriales corno aludía el Portavoz del Grupo Socialista. 
Básicamente, sin embargo, estamos ele acuerdo, y es 
una idea que me parece que el Grupo Socialista tam
bién comparte, que en su momento podremos conver
tir en algo práctico, en algo consistente. Es muy di
fícil, en este momento, establecer unas reglas, sólo para 
esta propuesta concreta, porque nos podría ocurrir que 
lo hiciéramos mal, nos podría ocurrir que pretendiéra
mos una vinculación entre uno y otro consejo que des
pués no encontráramos conveniente. Con sinceridad, yo, 
en este momento, no me considero capacitado para, en 
una breve pausa, llegar a establecer una 'redacción que 
permita esa incardinación sin riesgos de futuro. 

En cuanto al punto n.O 5, el cual se ha aludido aquí 
ya, y también por el Portavoz del Grupo del CDS, q~e 
se refería a las ayudas al crédito turístico, realmente, 
lo que dice esta propuesta, la voy a volve r a leer, eS que 
las ayudas al crédito ttu-ístico se dediquen prefere~tr 
mente a las iniciativa de rehabiJi taci6n y reconverSl?~ 
de establecimientos turísticos obsoleto, tanto de aloJ~i 
mien'los COmo de restauración. Cuando ant se ha alu-
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dido a que esta era una propues.ta insostenible, yo: cdredo 
e pensaba en dos cosas, pnmero, en esta SOCle a 

¿u~l~nta de que ayer se nos hablaba y en estos pro
letarios de grandes cadenas hoteleras o de grandes res

Pt rantes de muchos tenedores, pero yo creo que la au . d . , 
. dustria turística de las Islas, es una ID ustna tunstlca 
:uy diversificada en la que lo raro, por decirlo de al-

na manera, son las grandes cadenas hoteleras o las 
gu ., 1 grandes cadenas de restauraclOn, eso es un poco a 
excepción. Estas islas están llenas de bares y de restau
rantes de pequeña envergadura, están llenas de hoteles y 
hotelitos, también de pequeña envergadura, cuyo n:ante-
nimiento, cuya restauración cuesta un montón de dmero. 
Pero es que, además, la segunda parte del asunto, es que 
concretamente, y por eso lo volvía a le,er, aquí se está 
hablando, en la propuesta se dice que las ayudas de cré
dito turístico se dediquen preferentemente, no se hace 
un juicio de valor sobre el aumento o disminución de 
estas ayudas, son unas ayudas existentes y estas ayu
das se pretende, proponemos que se canalizen hacia 
algo que se ha llegado a convertir en un problema, yo 
personalmente creo, lo he podido comprobar que hay 
un gran número de pequei10s hoteles y un gran núm e
ro ele pequeños restaur<:ll1 tes en unas condiciones su
mamente deficientes, sin medios suficientes de finan
ciación, en un momento en que los intereses, el dine
ro es muy caro, sin duda, todos lo saben, y no me pa
rece en absoluto que esto sea una m edida disparatada, 
siempre, naturalmente, dentro de las ayudas existentes. 

La propuesta n.O 6 es una propuesta referida a or
denación del territorio, referida también a un tema que 
ha salido mucho aquí, hay una propuesta, me parece 
recordar, que es del Grupo del PSM-Entesa d'Esquerra 
de Menorca, referente a la falta de determinadas cali
dades y de determinadas posibilidades de las gen tes 
marginadas y pobres. Bien, yo creo que hay una cues
tión, nosotros le pedimos al Gobierno, una propues ta, 
que supongo que será de general aceptación que es la 
de entrar en el primero de todos los problemas que se 
le plantean a una persona, superado naturalmente el 
problema de la subsistencia, el problema de la comi
da, que es el problema de la vivienda. Pedimos, pues , 
que se redacte un Plan, en seis meses, pedimos al Go
bierno, en materia de viviendas que trate de dotar de 
viviendas, lógicamente al que no las tiene, y que trate 
también de equilibrar el grave desequilibrio, valga la 
redundancia, entre muchas viviendas desocupadas y 
una gran necesidad de vivienda y muchas personas sin 
vivienda para ocupar. 

Bien, finalmente, la última propuesta está suficien
temente debatida, yo quiero contestar, aprovechando la 
opo rtunidad , al Se Triay, que, efectivam ente, si ese es 
el alcance de su propuesta , llegaremos fácilmente a un 
acuerdo sobre la redacción que puede ser la misma 
que ustedes proponen o que puede ser la misma que 
proponíamos nosotros, cuya finalidad no tenía ningu-
11<:\ doblez, sino que era exactClmente esa , lo que, claro 
está como antes he dicho lo que pretendíamos o no 
podíamos apoyar era una propuesta que pretendiera 
que esas leyes y esas figuras de planea miento se pre
sentaran aquí en un plazo, bueno, ustedes, parece que 
decían en un plazo de este año, antes de finalizar el 
año, y nosotros incluso poníamos el 30 de noviembre. 
Nos vamos a poner también de acue rdo en cuanto a 
la fecha y no hay inconveniente en aceptar su pr(}
puesta. 

Nada m ás. Muchas gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus que valen intervenir, ara és el tomo 
Per part del Grup PSM-Entesa de l'Esquerra de 

Menorca, té la paraula el Diputat Sr. Ramon Orfila. 

EL SR. ORFILA I PONS: 
Gracies, Sr. President, intentaré ser molt breu, per

que crec que l'hora que és i l'ambient que hi ha no 
esta per massa requincures. 

Respecte de la primera proposta de resolució que 
presenta el Grup AP-PL, pensam que és interessant i, 
de qualque manera, rompe esquemes dins aquesta Cam
bra, qua u en el discurs elel Sr. President Cañellas, el 
van escoltar parlar de fomentar I'associacionisme de 
petits productors i empresaris agropecuaris i parlar d'a
questa maledicció que representa l'individualisme dins 
la pagesia, la veritat és que els ulls ens feien bimbo
lIes. De qualque manera, pensavem que I'ideal polític 
d'un cert ConselIer nacionalis ta havia guanyat damunt 
una certa política liberal que, de qualque manera, s'ha
via imposat normalment clins aquesta Cambra, havia 
estat propasada per part del Govern. Ens sembla posi
tivíssim que el Govern parli de fomentar I'associacio
nisme, no deixa clar com ha fara, aquest cree que sera 
el problema, aquí es traba el quid de l'assumpte, i, 
com que ele qualque manera el subconscient els dela
ta, parlen que també potenciaran totes aquelles accions 
que desenvolupi la iniciativa privada i no queda clar 
pcr que, si per comercialitzar aques-ts productes agra
ris o per potenciar aquest associacionisme. Si era per 
aquesta segona cosa, no feia falta el tros darrer, a nos
altres ens hagués agradat molt més, evidentment, que 
aquest tros el retirés. 

La segona proposta, elaborar, juntament amb el 
sector turístic, un pla per estudiar quins productes con
sumeixen els turistes, ens sembla perfecte, sera molt 
interessant, cls nostres pagesos sabran que mengen, que 
consumeixen quant a productes agro-alimentaris, els tu
ristes, i després, que farem? Ens ho haurem de plan
tejar el que farem després, perque aixó, evidentment, 
no basta. Sembla que automaticament, una valta se li 
eligui aixó, s'organitzará i s'articulara el sector perque 
la seva producció sigui rendible i pugui cobrir la de
manda d'aquest sector turístico Bé, aquí ja desconfiam 
molt més que aixo sigui possible, i pensam que, en tot 
cas, sí que s'ha de plantejar el Govern fer actuacions 
més aclarides a un altre nivel!. Jo vull recordar que ara 
fa practicament un any, vaig proposar a aquesta Cam
bra que el Govern contratés uns equips d'assessorament 
per a explotacions agrícoles i ramaderes, amb un objec
tiu, fer un diagnostic certer de cadascuna de les explQ~ 
taciol1S i partint de la tendencia de la demanda, de qual
que manera, reorientar aquella explotació, si és que no 
era rendi ble o, de qualque mane ra, parlar de si s'havia 
ele reconvertir o aprofitar millor els recursos que te
nia. Es va aprovar per unanimitat, no s'ha fet res. Per 
aixo, permeti'm que qualifiqui aquesta segona proposta 
ele testimonial o voluntarista, que simplement es trac
tara de saber que consumeixen els turistes i de cap 
manera no sabrem si nosaltres podrem produir-ho, amb 
possibilitat de fer la competencia a aquests productes 
que véncn de fora o no, i el que és més important. si 
des del Govern posaran els mitjans per fer possible que 
aquesta competitivitat per part deIs pagesos de les Illes 
sigui possible. 

El tercer punt, bé, la veritat és que no l'entenem. 
Que es propici'i la creació d'indústries de manufactura 
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i transformació, i per a aixo estimularan el sector tu
rístic, estimularan per fer que?, estimularan perque 
el sector turíst ic desvü les plusvalues per invertir en 
agricultura, a partir d'ara i amb aquestes indústries 
de transformació, si ho saben fer, si ho aconseguei
xen, la nostra enhorabona per endavant, ho dubtam, 
tant de bo que fos així. Si no, bé, realment, creim que 
poca cosa s'haura aconseguit. La segana part d'aques
ta proposta núm. 3, creim que és més interessant, que 
s'estimulin les agrupacions de productors, perque es 
facin projectes el'indústries transformadores, i que 
aquests proeluctes puguin arribar, puguin tenir les 
ajucles del Mercat Comú, mitjanc;:ant fórmules de po
tenciació, el'incentivació des de la Comunitat Autbno
ma, ens sembla perfecte. El que en tot cas no esta 
massa aclarit és com els ajudara la Comunitat Autó
noma, que els fara?, els redactara els projectes? Per
que diu, «amb ajut de la Comunitat Autonoma, s'ela
borin els projectes», elaboraran els projectes aquí, 
perque els sigui més Htcil?, simplement els informa
rem de forma favorable? Jo cree que hi ha un principi 
que hauriem de tenir dar en aquestes qüestions, i jo 
vull avan;:ar que votarem que sí a aquesta praposta 3." 
i és que hem d'assegurar la viabilitat de les coses que 
potenciem, de les coses que subvencionem, i aixó 
tampoc no ho hem d'oblielar. 

Pel que fa a la proposta n.O 4, evielentment elirem 
que sí, sense més comentaris. 

A la n.O S, com és lógic, direm que no. Nosaltres 
creim ql!e el sector turístic ha demostrat que era 
era capa,,:;: de generar prous beneficis com per reconver
tir-se, i, a part, no ens agrada, creim que haura estat 
més dar si la proposta hagués dit, les ajueles ele 
credi t turístic es deeliquin únicament a les iniciatives 
de rehabilitació i reconversió, si detectavem en el 
debat d'aquests dies que hi havia un excessiu creixe
ment d'un sector, ele cap manera podem continuar 
subvencionant-lo perque creixi, en tot cas, haurem de 
potenciar que ell, principalment amb, les seves propies 
forces, es reconverteixi per adaptar-se a les noves 
necessitats. Vost.es continuen deixant oberta la possi
biJitat a subvencionar nous creixements, i nosaltres, 
evidentment, no estam d'acord amb aixó. 

Els dos darrers punts els votarem també positi
vament. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Grup Socialista, té la paraula el 

Diputat Sr. Alfonso i Villanueva. 
No hi ha inconvenient, pero jo he demanat si hi 

havia qualcú, i m'han dit que no intervenia ningú del 
CDS, si el Sr. Josep Alfons no hi té inconvenient, -jo 
tampoc no n'hi tenc. 

Té la paraula el Diputat Sr. Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Moltes gracies per la seva benevolencia, Sr. Pre

sident. Intentaré correspondre amb brevetat. 
Nosaltres estam només em pronunciaré sobre 

aquells aspectes que ens separen, és a dir, donam el 
nostre suport als punts 1, 2, 3, 6 i 7, sense més comen
taris. Sobre el n.O 4 ens reservam el nostre vot a veure 
si en aquesta pausa d'acostar redaccions es recull 
aquesta incardinació en el Consell Economic i Social 
del Consell assesor de Turisme, i per les Taons esmen
tades, per no tornar a reiterar-les, raons esmentades 

abans i que ara acaba d'exposar clarament el Diputat 
Sr. Orilla, entenem que si a la proposta n.O 5 no se li 
dóna un altre tipus de redacció, efectivament, no és, 
per "el nostre Grup, acceptable, i votaríem, en aguest 
cas en contra. 

Res més, Sr. President, i moltes gracies. 

EL SR. PRESlDENT: 
Moltes gracies, Sr. Quetglas. 
Sr. J osep Alfonso, té la paraula. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA: 
Sr. Presicknt, Sres . i Srs. Diputa~. Senyors del 

Grup Popular-Partit Liberal, vostes ens sorprenen a 
caela un deIs debats de l'es tat sobre la Comunitat 
Autonoma. Les seves resolucions, la veritat, és que 
són en final absolutament digne a lexposició que ens 
varen oferir els dos dies anteriors. Titulava, abans 
d'ahir, cree que era, un iHustre comentarista d'aques
tes ilJes , que el Sr. Presiden t havia fet una exposició, 
i li posava un títol «marxisme burgés». Avui, desprég 
de llegir les seves resolucions, nosaItres la definiríem 
com darament marxi sta. Pero no de Marx, CarIes, 
sinó de Marx Groueho, perque ens recorda, vos tes 
deuen recordar aquella famosísima frase que eliu «he· 
mos pasado ele la nada a la más absoluta miseria», 
senycrs del Grup Popular-Partit Liberal, senyors del 
Govern, que, com és lógic, i malament, han inspirat 
aquestes resolucions, nosaltres creim que, a part de 
l'alli!:>ada de pel que sempre suposa que el Grup que 
dóna suport al Govern, presentí unes resolucions, 
aquestes són, realment, una cridada al cel, cosa apro
p iada a aquesta epoca, tots recordan «Don Juan» i les 
seves crielades al cel. 

Anirem a 1 es resolucions. La primera ens diu, 
estiguin tranqnils a bastants els donarem suport, per
que cridar al cel, també, qualque vegada és bo. 

La primera diu que fomenti l'associacionisme de 
p etits productors i empresaris agropecuaris, etc., ara, 
1987, després de 5 anys de govern, després de 2 anys 
d'entrar al Mercat Comú, el Gnlp Popular recomana 
al Govern que fomenti l'associacionisme agrario Se
nyors dd Grup Popular, fa tres anys que a aquest 
Parlament els deim «que viene el coco», que ve el 
Mercat Comú, que el Mercat Comú funciona amb 
associacionisme agrari, que el fomenti. Ja és l'expres
sió més dara elel fracas d'una política agrícola, no ho 
han pogut dir millor, el Govern d'Alian~a Popular, en 
política agrícola, no només les daeles, sinó les seves 
mateixes resolucions els demos tren que, en quatre 
anys anteriors, ja veurem si aquest Conseller naciona
lista, que resulta que el nacionalisme i l'associacionis" 
me van junts, no ho sabia, el Sr. Orfila ens ho ha dit, 
si canvien de política, perque quatre anys ele fracas 
agrícola, no només el 2 %, sinó que no han fomenta~ 
l'associacionisme, és realment increíble. Ara, els heJll 
de donar les gracies, la veritat és que és aixÍ, la poli
tica agrícola del Govern ha estat un autentic [Tacas, 
i vostes mateixos ho reconeixen. No hi ha cap dubt~. 
que és ininteHigible el final, a més, les que desenvol~· 
pi la iniciativa privada, és que hi ha petits propietal'lS 
públics?, en coneixem cap?, hem quedat espantats, ~SI' 
que hi ha empresaris agropecuaris públics?, Bé, J~ 
cree que de vegades les coses patinen, i aprofitant qtfi't: 
el Pisuerga passa per Valladolid, donarem una got~ 
de ideologia liberal-conservadora i hi posarem «inicia.
tiva privada», perque no hi pega d'altra manera, nO 
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s!aferra ni amb goma., De tOles maneres, com que la 
intenció és bona, la bl votarem, 

La segona és, no voldríem dir que és divertida, 
farem un poe de via, sinó que és l'expressió típica 
del que ahir ens deia el President, gegants i «enanos», 
el sectO)' turislic és un gegant que juntament amb el 
Govern, aqu t Govern no es pot entend re amb gent 
baixeta, el Sr. Huguet em perdonara, i resulta que 
s'entén amb el sector turí tic, un autlmtic gegant i fa 
un estudi, una vega da que el té, li diu a I'agricultura, 
es petitó, 2 %, no sé que, li dlra, ges, t os aqllest 
estudi i amb aquest estudi Lira per endavant, fes feina . 
pobret seclor agrícola. Sense broma, la veritaL és que 
hauríem ele tenir un poc més de respecte i no dir al 
sector agdcola, una cosa així com, Ji oferira al seclor 
agrícola, no és que el sector agrícola hi participi, no, 
no, Ji oferü'a i aquesl ja rara, com deia el Sr. Orfila, 
per obtenir condicions de rendíbiJitat, pero, om ho 
fal'it aixo, e l secto1- luJ'Ístic li dira el pagaré l s pata
tes, les caJ'xofes, aixo 40 ples. m s cara o produeix? 
Nosal.Lrcs creim qu. la co a no va per aquí. Aquest 
temo, eriosamenl, té dues coses, primer es una ofen
sa a l sector ag¡-icola , no Ji han cl'oferir oses, el que 
han de fetO és una rewJió participativa i e ludiar e l 
tema conjullLament, perque ta l vegacla resulta que el 
seclor indu triaJ requcreix UD pl'oducle o demana uns 
pl'oducte el seclor lurístic que aquí DO e poden 
produir,i si surt un e Ludí que es facin aquests pro
ducles, e ls 8!,ricultors ctiran, bé, ja ens diran com ho 
fcim ai 'o. -r. el1 un a llrc aspecte, a mi és que em 
diverLeix ba Lant aquesla re olució, perque parlen · 
eI'un pla o un estudi, é que és el mateix?, o una 
reunió d'arnics o prendrem unes copes, nyors, un 
pla o un estudi, que és que volen fe l'? Un pla té 
més connotnc ions molt típiques i un esLudi n té 
unes allres, es po in, pal'lin seriosament. Val la pena, 
~el'lyors del Grup Popular que es prenguin seriosa
m nt les reso lucions que e duell a un debat eI'aque -
la categoda. 1 jo cree que no les hi pr nen. Aquesta, 
perque no es la presa seriosament, nosaltres creim 
que no és amb clues copes que 'han eI'ancglar 
aquesls le mes, i no és amb tlD pla O amb un cslucli, 
és amb un pla o amb un eSllldi, Ul1a de 1 s dues coses, 
i sooreloL perque s'ha de tenir un respecte amb el 
sector agrario A aquesta ens abstendrem. 

A l'allra Ji donarem supor t, perque el Sr. Conse
Hel' c!'InclúsLria s'en recordara. que fa set mesos, des 
d'aquesta tribuna, li vaig proposar, esta molt mal 
reclactat, ·3ixo, pero é i,gual, li vaig proposar precisa, 
menl ÍJ]c1ollre dins el Pla de Reindustrjalització les 
indústri.es derívades, i cm varen dir que no, no l'lú 
vare;T1 indourc, "havicn de fer e tutli, empre s'han 
de fel' e ludi , Pero ara hem ele propiciar la creaci6 
d'inclúsLl"ies de manufacll1ra i transformació de pro
dueles agTaris , illdústries derivaele , evidcntment. De 
sav i'i és ree j,ficar, o tes ho ban de fer moHes vega
des. ell élquesl' Legis!acUJ"<I, suposam que mollÍssimes. 
A aC¡lI'sta li c1onarem. slIpor l, é noslr8 la prolosta, 
d fe vu il mes . Ha passaL el malelx amb la indús
tria de promoci6. 

E l del Con .. el!. A e sor Tud tic, la veri1.at és que 
no ¡ti ha d'havcl' cap inconvenient, perque aquesta 
lambé és no Ira, n hi ha d'haver cap ti pus d'lncon
veni,'!nt perqllc quedi incardinat d ins el COllselL Eco
nomic i Social, pero e l lema és més delical. 1 .io, ara, 
vo ld ria fer, i em permelen, una c ¡rleta explicaci6. El 

011 el! Economic i ocial, en aquest momcnts, n 

cree que ningú, cap Diputat d'aquesta Cambra, sigui 
capa~ ele dir com es configurara, sigui capa~ de dír 
quines institucions hi prendran part, sigui capac; ele 
dir cap a quin tipus d'estructura organica ha d'anar, 
per que?, perqu~ és mo1l compllcat, bi ha molts de 
modes, mol tes maneres, hi ba molls de models de 
Consell Economic, n'hem parlat aquí ja, model fran
ces, austriac, holandes, bé, segons quíns tipus de 
mode1s, hi cabra. el Consell Assessor, segons quins 
tiplls de mode1s, no hi cap. Si agafam el model fran
ces J~O hi cabra el Consell Assessor perque anira pe1 
seu vent, no hi podran ser les mestreses de casa i tot 
aixo si agafam el model austriac hi cabria com una 
derivació del Consell Economic i Social. La voluntat, 
crec de tots, és incardinar el Consell de Turisme, 
l'Agrari, etc., la vo1untat hi és, pero no crec que hagim 
de poeler avan<;ar els esdevinements d'aquesla manera, 
tal vega da hi ha una redacció possible. 

La cinquena, vost~s ja saben que c1irem que no, 
perquc durant tres anys hem estat en ·onl.ra del lipus 
d'actuació que vos tes fan, en benefici deIs bancs, 
d'empresaris que volen invertir, de certs supermer
cats, i poca cosa més. Les dades són claríssimes, cla
ríssimes, en indústria, aquest tipus d'ajudes no ha 
servit, en absolut, per aturar el deteriorament del 
sector industrial, en absolut, n ha ervit per res, bé, 
per a moltes coses que hem vist aquí. En hostaleria, 
la veritat, el nivell de benefici que tot sabem que té 
la indústria hostalera, no és per anal' a plans de 
reconversió. Ja seria massa que el doblers públics 
servissin per ajudar, via interes, els senyors empresaris 
que més beneficis per capital invertit tenen de practi
cament tots els sectors economics, la reconversió es 
fa a base d'autofinanc;ació, i els hotelers en saben 
molt, molt més del que creuen, pero, logicament que 
estan contents, logicament que si el pUOl de beneficis, 
d'interessos, són molt agradables, no hi ha cap dubte, 
i pagat per endavant, molt més, perb aquí hem defen
sat constantment que aques l lipus de política indus
trial i sobretot turística no era de rebuto Per tant, 
votarem t.::n contra, reafirmanL totalmenL el que reafir
marem també, suposam, al pressupost. 

La sisena, no sabem de que va el tema, a que es 
refereixen quan diuen que redacti, en un termini de 
sis mesos, un pla d'actuació en materia de vivenda? 
A que es refereixen? Perque hi podria haver la temp
tació d'aficar un gol a aquest Parlament, i voldríem 
que ens diguessin que no és així, que és un pla de 
vivenda quatriennal, etc., perque resulta que al Decret 
de constitució de l'Institut Balear ele Vivenda, l'Insti
tut ha de fer un p la d'actuació cada any, és a aquest 
que es refereixen?, si és a aque e, llevin la resolució, 
perque ja tenen l'obligació, perque vos tes mateixos, 
com és lógic, se 1'han posada, vostes mateixos, per 
una part, j la L1ei de Finances, per una altra, que 
també ¡'obliga. Suposam que deu ser una aItra cosa. 
Per tant, aquí hauria de dir es redacti en el termini 
de sis mesos, un pla quatrienna1, biennal, triennal, 
pero, no anual, perque ja ¡'han de [el' d'actuació en 
materia de vivenda. És una es mena "in voce» que 
dins aquesta reestructuració els proposam, perque el 
que no ens agradaria és sentir-nos enganats. 

Respecte de la darrera, obviament, ja se o'ha 
parlat de més, només dues coses finals. Els he dit 
abans que es prenguin més seriosament les resolu
cions, senyors del Grup Popular, perque amb les reso-
1ucions poden fer un gran favor al Govern, és ver, 
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els governs, normalment se sen ten refon;:ats en un 
debé'.t d'aqucsls, i aixó basta copiar, vagin al Parla
men! CataJa i veuran Pujol, que el Sr. Cañellas, de 
vegades, li agradaria entrar en aquesta línia, el Sr. Pu
jol, la quantilat de resolucions es fan a través del 
seu Grup i s'aproven tates, per majoria absoluta, és 
lógico pero no és una mala tactica, jo els la sugge
reisc. 

La segona,la veritat, el pacte intersectorial no deu 
ser el que diuen aquestes resolucions, perque si ha 
és, Sr. CañelJas, no en torni a parlar. 

Gracies. 

" 
EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula el Portaveu del Grup AP-PL, 
Sr. González j Ortea. 

EL SR. GONZALEZ I ORTEA: 
Gracias, Sr. Presidente. Está usted muy inspirado, 

Sr. Alfonso, hay que reconocer que está usted muy 
inspirado, pero yo tenga un problema para contestar
le a usted, yo soy nuevo, ya lo dije antes, yo llevo 
aquí muy poco tiempo, y claro, no tengo esta práctica 
parlamentaria para venir sacando constantemente una 
y otra vez, una y otra vez, resoluciones de la Legisla
tura anterior. Aquí se está diciendo constantemente, 
nos hemos pasado todo el debate, perdón, se ha pasa
do una parte de la oposición, todo el debate, recor
dándonos a todos los Diputados, los anteriores y los 
nuevos, y recordándole a l Gobierno, en el cual hay 
Consellers nuevos y Consellers que no lo son, aquellas 
cosas que se votaron y se dijeron y se resolvieron, 
tocio eso está muy bien, pero no estamos hablando de 
eso. Yo aquí he venido a un debate, Sr. Alfonso, y, 
por cierto, que yo no cla.mo al cielo, y de mis pasos 
en la tierra respondo yo, y al responder yo, ~sponde 
mi Grupo, yo soy el portavoz del Grupo, por cierto, 
Grupo de Alianza Popular y el Partido Liberal, Sr. Al
fonso, el Grupo Popular no existe. Todo eso es agua 
pasada, ya se sabe, no mueve molino, y usted sabe 
muy bien que, claro, venirnos ahora a pedirnos res
ponsabilidades y venir a hablarnos ele lo que fue hace 
cuatro años, yo creo que no es lo procedente, y sobre 
todo a mí, que soy completamente nuevo, e insisto, 
de un grupo que no es el que usted cita. 

Se han quedado sorprendidos, y en eso coinciden 
los dos, en eso han coincidido, el Sr. Alfonso y el 
Sr. Orfila, se han quedado sorprendidos me alegro 
muchísimo de haberlos sorprendido tanto, me alegro 
mucho de que el grupo de Alinaza Popular y del 
Partido Liberal haya sorprendido a los Grupos PSM
Entesa d'Esquerra de Menorca, y PSOE, porque noso
tros, en materia de política agrícola somos así, y 
somos capaces de sorprenderles, a unos y a otros, que 
creen que llevan la bandera de la política agraria. 
¿Qué han hecho ustedes por la Agricultura?, en otras 
latitudes, ¿qué han hecho ustedes, usted ha citado el 
Mercado Común y qué ha hecho, Vd., cómo ha sido 
la entrada en el Mercado Común que han propiciado 
sus compañeros de Partido, cómo ha sido la entrada 
en el Mercado Común para la agricultura de todo el 
país, incluida desde luego la de estas islas? ¿Cómo 
puede hablarnos usted de que no nos lo tomamos en 
serio? 

No han escuchado nada, es que además no han 
escuchado, no sé si han oído, pero no han escuchado, 
a lo mejor es que no lo entienden bien o no lo entien-

do yo, a lo mejor es un problema de normalización 
lingüíst ica. Pero yo, que hablo cas tellano pero entien
do el catalán, he oído al Presidente y ha es taelo un 
buen rato aquí hablando, y de todas estas propuestas 
de que ahora hablamos aquí, de todas ellas se ha 
hablado suflcientemente y se han dcsarrollado tanto , 
que yo que no quería cansarles, siempre soy el último, 
y siempre me toca hacer ese papel ele cansar ;:¡ los 
demás, y que los demás casi no me escuchen , y yo lo 
comprendo, me toca hacer el papel de ser el último 
y ele hablar de lo que otros ya han hablado, y reforzar 
lo que otros han dicho, pero, si quiere usted, repasa
mos el discurso elel Sr. Presidente y repasamos uno 
por lino todos estos temas, porque ele toelos estos 
temas se ha hablado, y se ha hablado mucho, por 
parte del Sr. Presidente del Gobierno, porque luego, 
en las contestaciones de los Grupos del PSM-Entesa de 
l'Esquerra de Menorca y del PSOE, casi no se ha 
hecho referencia a todo esto, todo eso que ahora nos 
cuentan refer ido a estas propuestas, todo esto que 
ahora nos dicen que no nos lo tomamos en serio, que 
no son serias estas propuestas, que lo que decimos 
élquí no se entiende, no se lo he oído, yo, en el debate, 
qmws se:l un problema de normalización lingüística, 
quizás sea ese el problema. Pero yo no les he oído 
hablar a ustedes, al Sr. Presidente, sí, a ustedes, no, 
señores del PSM-Entesa d'Esquerra y señores del 
PSOE. 

Respecto al Plan de Vivienda, el plan de vivienda 
tendrá el mismo plazo que el plan nacional, porque 
es un plan básico, y que usted me diga que no entien
de lo que es un plan de vivienda ni entiende que eso 
se pueda referir a un plazo determinado, bueno, per
done usted que le diga, es que tengo que volver a 
insistir, me parece que es problema de normalización 
lingüís tica, yo creo que está perfectamente claro. 

Respecto a lo demás, bien, parece haber una 
cierta unanimidad, en el punto 5, en condenar a los 
empresarios de turismo, en condenarlos a formar 
parte de esa sociedad opulenta de la que se había 
hablado, parece que están condenados todos a ser muy 
ricos, a tener mucho dinero y que de ninguna manera 
se mantenga su industria. Por ese camino, igual que 
por algunos otros, como señalaba ayer, como es el de 
paralizar infraestructuras y el de poner pegas a cam
pos ele golf y el poner pegas a puertos deportivos, por 
ese camino señores, vamos a tener un buen turismo. 
Yo creo que lo que vamos a hacer es matar la gallina 
de los huevos de oro, espero, espero, confío, diría yo, 
que en este Parlamento haya las suficientes cabezas 
y las suficientes personas, la suficiente capacidad de 
meditación para conseguir que eso no sea asÍ. 

Nada más, muchas gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 
Conclós el debat, i abans de procedir a la vo taciÓ, 

aquesta Presidencia demana als Portaveus quan ts de 
minuts volen, cinc?, cinc minuts?, es posin d'acord. 
DCll minllls? Un momen tet, S r. Josep Alfonso, eJll 
deixi acabar de dir el q ue vaig a dir, després jo SUS
pendre la sessió. D'acord amb el que es preveu, a 
}'article 169, es votaran les propostes de resolUC1Ó, 
segons. l'ordre de presen tació, aprovada una propos~: 
tates les aItres es votaran, només, en a110 referent . a. 
punts que siguin complementaris i no contradict9~ 
amb aquesta, exep te que arribin a acords i facin arn 
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EL SR. PRESJDENT: 
Sí. 

EL ~R. LOPEZ 1 CASASNOVAS: 
És que em sembla que la lectura que ha fet el 

Sr. Secretari Primer no és l'adient, no és la definitiva. 
El segon paragraf, per favor, és alla on hi ha hagut 
l'error. 

EL SR. PRESIDENT: 
En vol tornar fer lectura, Sr. Secretan? 

EL ~R. SECRETARI PRIMER: 
Perdó, jo ho he dit d'aquesta forma. «promoura 

la declaració de S'Albufera de Mallorca com a parc 
natura!», és la lectura que he fet anteriorment corre
gida. 

EL SR. PRESJDENT: 
Srs. Diputats que voten a favor, es volen aixecar 

drets? 
Srs. Diputats que voten en contra? 
Srs. Diputats que s'abstenen? 
Queda aprovada per unanimitat. 
La proposta de resolució assenyalada amb el n.O 7. 

Sr. Secretari, en vol fer lectura? 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 

«Les Seccions Insulars de la Comissió Provincial 
d'Urbanisme seran reestructurades d'acord amb les 
majories polítiques respectives a cada Consell Insu
lar, i tant en aquestes com a la Provincial, hi tendran 
representants els diferents Grups Parlamentaris». 

EL SR. PRESIDENT: 

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es vol en 
aixecar drets? 

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen 
aixecar drets? 

Sres i Srs. Diputats que s'abstenen? 
Resultat de la votació? 
El resultat són 8 vots a favor, 9 vots a favor, 46 

en contra i no hi ha abstencions. Queda, idó, rebut
jada la proposta assenyalada amb el n.O 7. 

La proposta de resolució assenyalada amb el n.O 8, 
Sr. Secre1ari en vol fer lectura? 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 

«El Govern disposara les mesures necessanes per 
tal que no siguin autoritzades parceHacions o edifica
cions en sol no urbanitzable, si no és amb destÍ 
agrícola-ramader, amb declaració d'interes social, i 
sempre amb informe vinculat de la Conselleria d'Agri
cultura i Pesca». 

EL SR. PRESIDENT: 

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es volen 
aixecar drets? 

Moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen 

aixecar drets? 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 
Resultat de la votació: vots a favor, 29; vots en 

contra, 26, queda aprobada la resolució núm. 8. 
Sr. Secretari, vol fer lectura de la propasta de re

salució assenyalada amb el núm. 9? 

EIJ SR. SECRETARI PRIMER: 
"El Govem executara duant l'excrcici economic del 

1988 l'adquisició de sol per a conservació, amb prefe
rencia a zones del litoral i a les iIJes Pitiüses i a Me-
norca». 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es volen 

¿,ixecar drets? 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra? 
Sres. i Srs. Diputats que s'abs1enen? 
Resultat de la votació. 
El següent punt, l'assenyalat amb el núm. 10, diu, 

Sr. Secretari? 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
"El Govern de la Comunitat Autónoma presentara 

al Parlament de les Illes Balears, en el termini d'un 
mes un pla el'emergencia per atendre els deficits so
cials que afecten la població marginada i gent que pa
teix miseria.» 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es volen 

aixecar drets? 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen 

aixecar drets? 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 
Resultat de la votació: vots a favor, 29; vots en 

contra, 26. Queda, ido, aprovada la resolució que s'ha 
sotmes al votació. 

La proposta assenyalada amb el núm. 10, de les 
mateixes propostes de resolució del Partit PSM-Entesa 
de l'Esquerra de Menorca, diu, Sr. Secretari? Onze. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
"El Govern de les Illes Balears intensificara els 

serveis d'inspecció sanitaria, de consum d'allotjaments 
turÍstics hotelers i extrahotelers.» 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es volen 

aixecar drets? 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra? 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 
Queda aprovada per unanimitat. 
Passam a la votació de les propostes de resolució 

presentades pel Grup Parlamentari Socialista. L'asse
nyalada amb el núm. 1, de la seva proposta núm. 
1069/87, diu, Sr. Secretari? 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
"El Govern de la Comunitat Autónoma elaborara 

i remetra al Parlament, en el termini maxim de 6 mee; 
sos, un estudi financer de les fonts d'obtenció de noUS' 
ingressos per a la Comunitat.» 

EL SR. TRIA Y I LLOPIS: 
Se substitueix 6 mesos per 8 mesos. 

EL SR. PRESIDENT: 
Accepten tots els Srs. Portaveus la 
Aleshores, vol tornar fer lectura, 

amb la modificació acceptada? 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
"El Govern de la Comunitat Autonoma elabOr , . 

i remetra al Parlament, en el termini maxÍm de 8 Jl)'e¡o.~ 
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sos,.un estudi financer de .les fon1s d'obtenció de nous 
ingresSOS per a la Comumtat». 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats que vot,en a favor? 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra? 
Que s'abstenen? 
Queda aprovada per unanimitat. 
L'assenyalada amb el núm. 2, diu, Sr. Secretari? 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
"El Govern de la omunJtat, en el terrnlm maxim 

de 6 meso, enviará al Parlamenl una comunicació per 
tal d celebrar un debat sobre finan¡;ació de la Co
munitat.» 

EL SR. TRIA Y 1 LLOPIS: 
Es modifica també, 6 mesos per 8 mesos. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vol tornar a fer lectura, Sr. Secretari, amb la va

riació introdulda, si els Srs. Portaveus hi estan tots 
d'acord? 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
"El Govern de la Comunitat, en el termini maxlm 

de 8 mesos, enviara al Parlament una comunicació per 
tal de celebrar un debat sobre finan¡;:ació de la Co
munitat.» 

' í, SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es volen 

aixecar drets? 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra? 
Que s'abstenen? 
Queda aprovat per unanimitat. 
El punt 3r de les propostes de resolucions, diu, 

Sr. Secretari? 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
«El Govern de la Comunitat, en el termini maxlm 

eI'un any, elaborara un Pla de Desenvolupament Re
gional.» 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es volen 

3ixecar drets? 
Que voten en contra? 
Que s'abstenen? 
Queda aprovat per unanimitat. 
El punt 4t d'aquesta mateixa sene de propostes 

de resolució del Crup Parlamentari Socialista diu, Sr. 
Secretari? 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
«El Govern de la Comunitat creara, enguany, l'em

presa pública de promoció industrial.» 

EL SR. PRESIDENT: 

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es volen 
aixecar drets? 

En contra? 
Abstencions? 
Queda aprovada, també, per unanimitat. 
El punt Se diu, Sr. Secretari? 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
«El Govem de la ComuniLaL creara, en el termini 

maxim d 6 m so , un centr pilot d'experimentació 
de n us reguius, que investigui les aplica ions de les 
aigües depurarles i facj el seguirnenl i el desenrotlla
menl rací na1 deIs plans de Sanl Jordi, Campos, Ses 
Salines i Santa Eulalia.» 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es volen 

aixecar drets? 
Que voten en contra? 
Que s'abstenen? 
Queda aprovada, també, aprovat el punt Se per 

unanimitat. 
Passam al punt 6e, Sr. Secretari en vol fer lec

tura? 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
«El Govern de la Comunitat presentara enguany 

al Parlament l'inventari d'espais natural s de les Illes 
Balears i les mesures particulari tzades ele protecció ur
b2nística i de gestió de la naturalesa de cada un d'el!s». 

EL SR. TRIAY I LLOPIS: 
Es retira aquesta proposició, perque n'hi ha una 

de consensuada per tots els Grups. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Triay. 
Passam, ido, a la proposta assenyalada amb el 

núm. 7, que diu, Sr. Secretari? 

EL SR. SE R ~ TARI PRIMER: 
"El Govern de la Comunitat, en el lermini Ola im 

de quin7.e dies, remet).. al Par/ament un projecte de 
lIei que sub tituei i el Decret 103/87, de Mesure 
Trclnsitorie c1'Ordenació Turí ' tica, que asseguri la seva 
ap licació pe!' part del Ajunlame nrs a través de la con
' ess ió de lIicencies d'edificació.» 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es valen 

aixecar drets? 
Sres. i Srs. Dipu1ats que voten en contra, es volen 

aixecar drets? 
re . i Srs. Di putat qu. . s'ab Lenen? 

Resultat de la vOlació: vots a favor, 29; vots en 
c0nlra, 26, no hi ha abst ncions . Oueda, ido, aprovat 
el pUIll 7 d'aquesta I ro)) ta eJe resoluci011 . 

Pass<lm a la egüenl, assenyalada amb e l núm. 8, 
eliu, Sr. Secretari? 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
"El Govern ele la Comunitat creara enguany el Con

seU de Turisme, organ de consulta i participació de 
tots els agents socials i economics amb incidencia en 
el sector turístic." 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es volen 

aixecar drets per favor? 
Que voten en contra? 
Que s'abstenen? 
Queda aprov:J.t per unanimitat. 
Passam al punt assenyalat amb el núm. 9, que diu, 

Sr. Secretari? 
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EL SR, SECRETARI PRIMER: 
«El Govern de la Comunitat elaborara, en el ter

mini maxim de 9 mesos, un inventari de tea tres cxis
tenis, púbLics i privats, amb estimació deIs costs de 
rchabiLitació, com a base el'una xarxa pública i con
certada d'cspais teatrals ele les Illes Balears,» 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres . i Srs. Diputats que votin a favor? 
En contra? 
Abstcncions? 
Queda aprovat per unanimitat. 
El punt scgücnt, assenyalat amb el núm, ID, diu, 

Sr. Secretari, per favor? '. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
"El Govern de la Comunitat potenciara la seva par

ticipació al Patronat de l'Orquestra Ciutat de Palma, 
per tal de convertir-la amb l'Orquestra Simfonica pro
fessionalitzada de les Illes Balears.» 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es volen 

aixecar drets? 
En contra? 
Abstencions? 
Queda aprovada per unanimitat. 
I passam a la darrera de les propostes' de resolu

ClO del Grup Parlamentari Socialista, assenyalada amb 
el núm. 11, deman al Sr. Secretari que procedeixi a 
fer-ne lectura . 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
"Amb la finalitat de millorar el rendiment deIs 

hospitals públics de Mallorca, el Govem de la Comu
nitat, en el termini maxim de sis mesos, constituira 
una Comissió conjunla interinstitucional que, 8mb cri
teris tecnico-sanitaris i amb capacitat executiva, pro
gram i i coorclin i l 'óptima utilització deIs recursos hos
p il a laris exis ten ls, tenint en compte la incidencia i gra
"etal de la patologia existent per orientar l'acUvita l 
es pec ifica de cadascun deIs hopital que conrorma ran 
la xarxa hospitalaria pública.» 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es volen 

a ixecar drets? 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen 

aixecar drets ? 
Sres . i Srs . Diputats que s'abstenen? 
Resultat de la votació: 29 vots a favor; 26 en con

tra, queda ido, aprovat el punt 11 d'aquesta proposta 
de resaluCÍó. 

Passam a considerar i sotmetre a votació les pro
postes de resolució, presentades pel Grup Parlamenta
ri Unió Mallorquina. Sr. Secretari, vol fer lectura de la 
proposta núm. 1? 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
«Que es formi en el si de la Camissió d'Assumptes 

Institucionals i Generals del Parlament de les Illes Ba
lears, una Ponencia perque , a la vist a d le competen
c ies no assumides per la nostra Comunitat Autonoma 
i de l·experiencia deIs quatre anys i mig de vigencia 
del nostre E'stalut d'Autonom'a, realitzi un estudi en 
el termini de tres mesos, sobre la conveniencia bé de 
la seva reforma o bé de la formació i tramitació d'una 

=-

Pl'Oposició de L1ci Organica ele Transferencia ele Corno 
pet::ncies a les 1Iles Balears.» 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. ¡Srs. Diputats que voten a favor, es volen 

aixecar drets, per favor? 
Srcs. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen 

aixecar elrets? 
Sres, i Srs. Diputats que s'abstenen? 
Moltes gracies. 
Resultat de la votació: vals a favor, 31, vots en 

contra, no n'hi ha; abstencions, 20, Queda, ido, arro· 
"ada, la proposta de resolució presentada amb el núrn 
1. 

Proposta ele resolució núm. 2, presentada pel Gru¡: 
Parlamentari Unió Mallorquina. Sr. Secretari, en vol 
fer lectura? 

EL SR. SE RETART PRTMER: 
«Que es forroj, en el si dc la orrussió e1'Be n mia 

H i encla i Pre SLl posts de l Parlament de les TIIes Da 
lears. u na Ponencia perqu' fa i, en l le n nini de lre! 
mesas, un estucli sobr ¡'exis tencia 11 de g¡-euge com 
paraLiu nLre el fi nnn¡;amen l de la Com unita l Au tono 
ma de 1 s Die Ba l ars amb respect el le ol11uni 
tats p · n insulars pel f t d'asstlm ir la compe tencia xc lu 
siva en mate.rie d carreteres, tI'ob res p úbliqlles 
aquelles aItres derivades del fet insular, reconegut ; 
l'article 143 ele la Constitució Espanyola, com a fona 
ment del dret a l'Autonomia de les lIles Balears.» 

EL SR. PASCUAL I AMOROS: 
Que se substiluexi la paraula "faci» de la segon: 

línia. 

El SR. PRESIDENT: 
Hi ha una proposta alternativa? 

E L SR. PASCUAL 1 AMOROS: 
Segons l'escrit presentat. 

EL SR. PRESIDENT: 
Eh? 

EL SR. PASCUAL 1 AMOROS: 
Segons l'escrit presentat. 

EL SR. PRESIDENT: 
Ido si es retira aquesta, es votara al final de le 

votacions. 

EL SR. PASCUAL I AMOROS: 
Bé, ido retir aquesta . 

EL SR. PRESIDENT: 
Retirada la proposta n .O 2, .. . 
Hem quedat que les signades per tots els Portaveu 

es votarien al final. 

EL SR. TRIAY I LLOPIS: 
Sr. Presiden t, si em permet. Jo entene que aque: 

tes pr opost es d'uo, Grup que es modifiquen puntua 
ment, igual que la nos tra, que h em modilicat 6 mese 
p er 8 m esos, r ealment. s i tots els Gmps bi vénen d'; 
eord es poden votar en el sen momento perque no pe: 
den )'autoria del gmp que l'ha fe ta, m entre que les qu 
hem consensuades diversos Grups, les retiram perqu 
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se'n .presenta una d 'a~ ternati a que ja no és de cap deIs 
Grups inicials. Cree JO. 

r 'EL SR. PRESIDENT: 
Per mi, si no hi ha inconvenient, de tates maneres 

eS votara, si no es vota ara es votara després, es vota-
ra al final, ho die pels que han firmat la ................. . 
Ara, vol llegir la propo.sició n.O 2 modificada? 

La té, Sr. Secretan? 
Dones, llegeixi-la. 
Sí, Sr. Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS I ROSANES: 
Per una qüestió d'ordre, Sr. President. Els Porta

veus hem avalat una rectificació d'aquesta resoludó de 
la mateixa manera que s'ha fet amb altres dues pro
postes de resolució, i ha estat acordat per la Mesa que 
els Portaveus deIs distints Grups anirien retirant les 
nostres propostes, i aquestes, en la mesura que hagues
sin estat modificades, i es vo!arien al final. Jo, com a 
Portaveu he signat i he vist signar els altres Portaveus 
una proposta alternativa a la redacció d'Unió Mallor
quina, per tant, no entenc per que ha de tenir un trac
tamen! diferenciat. 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. HzESIDENT: 
Es votara al final, perque com que no hi ha acord 

entre els Portaveus, el President -dictara resolució, ho' 
votarem al finaL perqu2 no sé quina diferencia hi ha 
entre votar-ho ara o al final, aleshores, si no hi ha cap 
oposició, perque tothom estigui satisfet es votara amb 
les aItres que hagin estat modificades. 

Passam, idó, a la votació de les propostes de reso
lució presentades pel Grup Parlamentari CDS. La pri
mera diu, Sr. Secretari? 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
«El Parlament acorda la celebració d'un debat so

bre Política d'Ordenació del Territori durant el proper 
període de sessions». 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen 

aixecar drets? 

tre 

En contra? 
Abstencions? 
Queda aprovat per unanimitat. 
La següent, assenyalada amb el n.O 2, n.O de Regis-
1073/87, diu, Sr. Secretari? 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
«El Parlament insta el Govern de la Comunitat Au

tunoma que en sis mesos constitueixi el Consell Eco
nómic i Social de les Illes Balears, a través deIs me
canismes oportuns . . . ". 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, Sr. Quetglas? 

EL SR. QUETGLAS I ROSANES: 
Aquesta proposta ha estat modificada, amb l'aval 

deIs Portaveus i sera votada al final, per tant, es reti
ra, Sr. President. Gracies. 

" 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies. La proposta de r esolució, R .G.E, 
1074/ 87, del Grup Parlamentari CDS, diu , Sr. Secretari, 
en vol fer lectura ? 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 

«El Parlarnent insta el Govem de la Comunitat Au
tónoma que en el termini rnaxim de 6 mesos remeti un 
projecte de llei de comer~ que doní suport a una po
lítica de modemització de les estructures comercials, 
la seva adaptació a les exigencies d'un nou temps, i 
contempli i objectivitzi les línies de credit per als pe
tits i mitjans empresaris comercials». 

EL SR. PRESIDENT: 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen ai
xecar drets? 

Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es volen 
aixecar drets? 

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 
Resultat de la votació: vots a favor, 9; vots en con

tra, 46. Queda, ido, rebutjada, la proposta de resolució 
que hern sotmes a votació. 

La proposta de resolució n.O 1075/87, diu el següent, 
en vol fer lectura, Sr. Secretari? 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 

« El Parlament insta el Govern de la Comunitat Au
tónoma que en el termini maxim d'un mes remeti ¡'es
tudí de planejament, estudi previ, estudi informatiu, 
avantprojecte i estudi d'impacte ambiental correspo
nent a l'Autovia MarratxÍ-Inca». 

EL SR. PRESIDENT: 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen 
aixecar drets? 

Sres. i Srs. Diputats que votin en contra? 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 
Moltes gracies. 
Resultat de la votació: vots a favor, 51, vots en 

contra, no n'hi ha; abstencions, 4. Queda, ido, aprova
da la proposta que hem sotmes a votació. 

Passam a la següent, assenyalada amb el n.O de Re
gistre 1076/87, i dernan al Sr. Secretari que en proce-
deixi a fer la lectura. . 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
«El Parlament insta el Govern de la Comunitat Au

tónoma que en el termini maxím d':.¡n mes remetí l'es
tudi de planejament, estudi previ, estudi informatiu, 
avantprojecte i estudi d'impacte ambiental correspo
nent al Túnel de Sóllen>. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen 

aixecar drets? 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra? 
Sres. í Srs. Diputats que s'abstenen? 
Resultat de la votació: 51 vots a favor, en contra, 

no n'hi ha, i 4 abstencions. Queda, ido, també, aprova
da aquesta proposta de resolució. 

Passam a sotmetre a votació les propostes de re
solució presentades pe1 Grup Parlamentari AP-PL. La 
primera, dins l'escrit presentat amb el n.O de Registre 
]077 /87, i assenyaJada amb l'apartat Ir diL!, Sr. Secre
tari? 
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EL SR. SECRETARI PRIMER: 
«Fomenti l'associacionisme e!c petits productors i 

empresaris agropecuaris que permetin la producció i 
comercialització dels seus produc tes, així COm totes 
aquelles accions que, en aquest sentit, desenvolupi la 
iniciativa privada». 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen 

aixecar drets? 
En con!ra? 
Abstcncions? 
Queda aprovada per unanimitat. 
El punt 20 de la mateixa proposta de resoJucions, 

diu, Sr. Secretari? 

El. SR. SECRETARI PRIMER: 
«Elabori, juntament amb el sector turístic, un pla 

o estudi sobre proc\uctes agroalimenticis que consumeix 
prcferentmen t el sector turístic i oferir-lo al sector pro
ductor agroalimen ticí perque s'organitzí i s'articuli de 
tal manera que sigui capa¡;: d'accedir a aquesta deman
da en condicions de rendibilitat». 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen ai-

xecar drets J 

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra? 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 
Resultat de la votació: vots a favor, 35, en contra, 

no n'hi ha; i 20 abstencions. Queda, idó, aprovada, la 
resolució sotmesa a votació. 

La tercera de les proposicions de resolució del 
Grup Parlamentari AP-PL diu, Sr. Secretari, en vol fer 
lectura? 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
«Propicú la creació d'indústries de manufactura i 

transformació ele proeluctes agropecuaris que puguin 
aportar-los un valor afegit. Per aixo, estimulara el sec
tor turístic, les agnlpacions ele productors i els parti
culars interessats perque, amb l'ajut de la C.A., s'ela
borin els proj ec tes el'aquestes noves inelústries elins les 
línies cl'a.iuda estructural ele la CEE i elel Ministeri d'A
gricultura». 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen ai-

xecar drets? 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra? 
Abstencions? 
Queda aprovada per unanimitat. 
La 4.' proposta de resolució, també elel Grup Par

lamentari AP-PL, eliu el següent, Sr. Secretari, en vol 
fer lectura? 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
«Cre!, en el terrnini més curt possible, el Consell 

Assessor de Turisme, com a órgan consuItiu per a tots 
els temes relacionats amb el món del turisme». 

EL SR. GONZALEZ 1 OR TEA: 
La hemos retirado, toda vez que se ha aprobado ya, 

con nuestro apoyo, la n.O 8, presentada por el Grupo 
Socialista, en el mismo sentido. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gr~lcies. 

Passam a la 5.a proposta de resolució. Sr. Secreta
ri en vol f er lectura elel text? 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
«Les ajueles ele crcelj t turÍstic es c\ediquin preferen t

ment a les iniciatives de rehabilitació i reconversió el'es
tabliments turístics obsoJets, tant el'allotjaments com 
ele restauració». 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen ai

xecar drets? 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es volen 

aíxecar drets? 
Abstcncions? 
Resultat de la votació: Vots a favor, 26; vots en 

contra, 29; abstencions, no n'hi ha. 
Queda, ido, rebutjada la proposta n.O 5 per aquest 

Parlamento 
La proposta assenyalacla amb el n.O 6 diu, Sr. Se

cretari? 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
«Reclacti, en el termini de 6 mesos, un pla d'actua

ció en materia de vivenda». 

EL 5R PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es volen ai-

xecar drets? 
Vots en contra? 
Abstencions? . 
Queda aprovada per llnanimitat. 
La proposta 7." i darrera el'aquest bloc de propos

tes, Sr. Secretari, en vol fer lectura? 

EL SR. SECRETARI SEGON: 
"Presenti, abans ele elia 30 de novembre ele l'any en 

curs, una proposta el'actuació en protecció cl'espais na
turals». 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, Sr. González. 

EL SR. GONZALEZ 1 ORTEA: 
Sr. Presidente, esto ha sido objeto de una enmien

ela transaccional de todos los Grupos, retiramos, pues, 
la nuestra. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sotmetrem a votació les propostes que han estat 

rectificades amb el consens de tots els Portaveus deis 
Grups Parlamentaris per sotmetre-les a votacíó. Sr. Se
cretari vol fer lectura d'una d'aquestes, de la primera? 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
«El Govern de la Comunitat Autónoma presentaI'l\ 

al Parlament el caHlleg d'espais protegits basat en ~!:.. 
inventaris d'ICONA i d'INESE, abans del dia 30 de nO" 
vembre, amb expressió de les mesures particularitzadéS 
de protecció urbanística i ele gestió de la Naturat~ 
de cada un d'ells». 
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EL SR. PRESIDE~T: 
Sres. i Srs. Dlputats que votin a favor, es volen 

aixecar drets? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Queda aprovada per unanimitat. 
Sr. Secretari vol fer lectura de la segona de les 

propostes? 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
«Que es formi, en el si de la Comissió d'Economia, 

Hisenda i Pressuposts del Parlament de les Illes Ba· 
Iears, una Ponencia perque promogui, en el termini de 
tres mesos, un estudi sobre l'existencia o no de greuge 
comparatiu entre el finan<;ament de la Comunitat Autó
noma de les IIles Balears amb respecte de les Comu
nitats peninsulars pel fet d'assumir la competencia ex
clusiva en materia de carreteres, d'obres hidrauliques 
i aquelles altres derivacles del fet insular, reconescut 
a l'article 143 de la Constitució Espanyola com a fona· 
ment del dret a l'autonomia de les Illes Balears.» 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs . Diputats que votin a favor, es volen 

aixecar drets? 

.. 

Sres. i Srs. Diputats que votin en contra? 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 
Gracies. 
Resultat de la votació: vots a favor, 35; vots en 

contra, no n'hi ha; abstencions, 20. Queda, ido, apro
vada aquesta resolució que hem sotmes a votació. 

Sr. Secretari procedeixi fer lectura de la darrera 
de les propostes de resolucions presentades avui . 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
«El Parlament insta el Govern de la Comunitat 

Autonoma que en sis mesos constitueixi el ConseIl Eco
nomic i Social de les IIles Balears. La normativa regu
ladora hi incardinara els distints Consells Sectorials 
existents.» 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen 

aixecar drets? 
En contra? 
Abstencions? 
Queda aprovada per unanimitat. 
Agraint als Srs. i a les Sres. Diputats la seva pa

ciencia i la seva, realment, claredat d'idees, aixecam 
aquesta sessió, desitjant-Ios a tots molt bona nito 
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