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EL SR. PRESIDENT: 
Bones tardes, Sres. ¡Srs. Diputats. 
Comen<;a la Sessió. Presentades, qualificades i accepta

des per la Mesa les propostes de resolució pertinents, proce
direm al seu debat, comen<;ant per defensar les presentades 
pel Grup Parlamentari MIXT. Per defensar-Ies i per part 
d'aquest Grup Parlamentari, té la paraula el Diputat Sr. Caries 
Ricci. 

EL SR. RICCI I FEBRER: 
Sr. President, gracies. Sres. i Srs. Diputats. 
La primera proposta que present diu exactament, al pri

mer punt, que el Govern de la Comunitat Autonoma pre
sentara al Parlament de les Illes Balears en el termini de tres 
mesos un Pla Extraordinari d'Inversions que reculli els pro
jectes d'inversió a desenvolupar a les Balears per aconseguir 
aquelles millores a la infrastructura, agricultura i indústria 
que s'estimin necessaries per afrontar les demandes de la nos
tra societat. Al segon punt, que el Govern de la Comunitat 
Autonoma presentara, juntament amb el Pla Extraordinari 
d'Inversions, l'adequat pla financer que doni suport a la seva 
realització. 

Ben poca cosa he a dir després del que he dit aquest 
matí; en definitiva, com ha dit el President, facem-ho ja i 
ara. Les propostes que puguem fer avui aquí podran ser molt 
variades, pero crec que aquesta és la més important, perque 
vertadeniment voldra dir el camí que volem seguir cap al fu
tur. Es bo que d'una vegada, i vull insistir un pic més, deci
dim junts aquest futur, no seria bo que ho fessim parcial
ment; no seria bo que, per tenir pensaments una mica dispars, 
es produís una incapacitat d'ajudar a realitzar aquest projecte. 

Vull dir clarament també que el fet d'acceptar. aquest 
projecte, si s'accepta en aquest Parlament, suposara una gran 
responsabilitat en principi i basicament per part del Govern, 
un Govern que si, com he dit abans, aquest Parlament apro
va aquesta proposta, es veura obligat a presentar un desen
volupament possiblement historic a les nostres illes, un tirar 
cap endavant el nostre futur, a avan<;ar rapidament i aconse
guir el desenvolupament economic que hi ha avui en dia per 
tot arreu i no quedar aturats esperant que arribi, pero és ciar 
que s'ha de tenir queIcom molt important, no basta tenir la 
voluntat, que per descomptat ja és molt, també hem de tenir 
la capacitat d'encertar, perque de la mateixa manera que avui 
som capa<;os de dir que sí a aquesta proposta, si deim que 
sí i vertaderament no la duim a terme amb uns objectius dars, 
tot i aconseguint realitzar-Ios sera un fracas estrepitós per 
a les nostres illes. 

Crec que és molt important el que deim aquí avui, no 
és una cosa més, parlam de canviar la forma de vida de molta 
gent, parlam de canviar el destí de molts de pobles, parlam 
de canviar el desfassament d'unes illes, si ho feim bé, i si 
no ho feim bé podria significar gastar els doblers, perdre el 
temps i trobar-nos en una situació pitjor de com ens troba
ríem si no haguéssim fet res. A;o ho dic al Govern, pero 
també ho dic en general a tots els Parlamentaris d'aquesta 
casa, no és possible que ningú se senti marginat en aquest 
tema, no hi ha ningú que tengui dret a marginar'se d'ell; si 
a¡;o queda aprovat avui aquí ningú no n'ha de fer guerra, 
ningú no n'ha de fer una bandera contraria, tothom hi ha 
de posar l'espatlla, tothom haura d'empenyer el carro vulgui 
o no vulgui, perque es reclamat avui aquí dintre per una part 
d'un poble determinat i aquella part del poble, aquella peti-

ta persona que pugui ser a qualsevol poblet té el mateix dret 
que qualsevol massa que li plantegem el futur bo i bé. 

Per tant, si com he dit moltes vegades I'Oposició ha de 
servir per criticar, fent una crítica sempre constructiva, i en
cara no basta només criticar, ha de donar solucions amb la 
seva crítica, i el Govern ha de ser capa<; d'acceptar aquelles 
crítiques i aquelles idees que puguin millorar la seva gestió. 
No sé si ho he dit prou ciar, voldria que quedas ciar per 
a tots vosaltres que si a<;o avui s'aprova, si aquesta petició 
que faig al final surt aprovada, sigui amb una majoria total 
o parcial, m'és igual, a partir d'aquell moment tots vosaltres, 
tots nosaltres ens veurem obligats a fer que a<;o vagi bé. 

Ja no parlaré més d'aquest terÍia, passaré als altres punts 
i les al tres propostes diuen a<;o: «Primer punt, que el Go
vern envii" al Parlament de les Illes Balears en el termini de 
dos meso s un informe de les conseqüencies que per al sector 
turístic i agrícola té la integració d'Espanya a la CEE i en
trada en vigor de I'Acta Unica}). El segon punt diu «que el 
Govern crel un pla de desenvolupament deis pobles de l'inte
rior, concretament de la zona de la Mancomunitat del Pla 
de Mallorca, per tal de trobar solucions adequades a la seva 
problematica. Els criteris d'aquest pla s'hauran de presentar 
al Parlament en el termini de dos mesos}). 1 el tercer punt, 
«que el Govern dugui a ter me les resolucions que varen sor
tir aprovades l'any passat i que encara són pendents, en el 
termini maxim de dos mesos}). 

Fixau-vos que no us he parlat del segon punt de la pri
mera pro posta, perque parla de la part financera, part fi
nancera que ha englobat totes aquestes possibilitats, ho dic 
perque no és possible que aquí parlem de donar feina, de 
donar ordres i que no vagin totes d'acord amb un pla finan
cer. Es massa facil moHes vegades i és una mala política que 
aquí practicam sovint de buidar les possibles finan ces d'un 
Govern d'aquest poble donant ordres parcials, voste ara faci 
aixo, voste faci allo altre, i mai no deim d'on han de sortir 
els doblers. Tenim uns pressuposts i es logic que aquests pres
suposts facin el que han de fer, es poden corregir, pero sem
pre seran tan tes entrades, tantes sortides, treure d'un lloc i 
posar a un aItre, el que no pot ser és que anéssim afegint 
feines sense dir amb quina part economica compten. Per a<;o 
vull dir que quan parlava del primer punt hi anava junt amb 
a<;o la part total de finan<;ació i com sera establert aquest pla. 

Aleshores tornam al que deia abans i el primer punt, 
com deiem, ens servira d'estudi, de comen<;ar a veure real
ment cap on anam i que més ve a sobre, perque el que no 
podem fer, també ho dei a aquest matí, és cap feina que no 
sigui planificada i no hi ha planificació possible si no hi ha 
una vertadera informació; la informació ha de ser molt im
portant, cada dia ho és més, i ningú no s'ha d'atrevir mai 
a fer una gestió per al poble -si la fa personalment, alla 
elI- que no vengui resguardada per una bona informació 
que ens digui amb certa seguretat quin futur tindrem i si el 
seu objectiu sera o no sera cobert dins les possibilltats. 

Quant al punt referent a Mallorca, defens una cosa de 
Mallorca i ho faig com a Parlamentari de Balears, perque 
la problematica és de Balears, i hem de reconeixer que hi 
ha un centre de Mallorca que certament es troba una mica 1 

desemparat. Amb la Llei de Camps de Golf ja varem inten
tar donar-li una mica de sortida, donar-li una mica de Hum, 
pero no crec que les coses s'hagin de fer parcialment, cree 
que és una zona prou important que mereix la nostra aten
ció fins al punt de fer un estudi cert de quin és el seu futur, 

--
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quin ha de ser el seu desenvolupament i sobre aixo plantejar 
també aquests plans generals que puguem fer. 

Sobre el tercer punt, jo voldria dir ~ Govern que ha 
de ser més seriós, a<;:o ho he dit aquest matí i ho vull reafir
mar, i si no es compleixen les coses no s'ha d'esperar que 
es reclarnin aquí, anticipadament ens han de dir quins són 
els seuS inconvenients, perque ho han fet i perque no ho han 
fet. Resulta que hem d'esperar tot un any perque vostes di
guin a<;:o no ho hem pogut fer per aquest motiu o aquell 
altre; quan deim aquí hi ha a<;:o i la Cambra en general ho 
accepta per bo, vostes tenen I'obligació de complir-ho. Si no 
ho poden complir, perque és indiscutible que no són déus, 
hauran de venir anticipadament i no esperar que nosaltres 
siguem els vigilants perpetus; no som vigilants perpetus, som 
una gent que volem tirar endavant el poble i per a<;:o feim 
el que feim, per tant no és correcte que vostes esperin just 
el dia que puguem fer aquesta reclamació per donar alguna 
excusa. Jo no dubto que vostes no tenguin les seves explica
cions i que no són excuses de pa sucat amb oli, segurament 
que no, pero no hi ha dret que hagin d'esperar justament 
aquest moment. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESlDENT: 
Té la paraula el Sr. Vice-president del Govern. 

EL SR. VICE-PRESlDENT DEL GOVERN (loan Huguet 
Rotger): 

Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Arribam avui capvespre a la darrera passa del que su

posa un debat d'aquestes característiques previst al Reglament 
de la Cambra, com és el Debat de I'estat de la Comunitat 
Autonoma i avui capvespre correspon als Grups Parlamen
taris presentar resolucions i correspon també al Govern do
nar explicacions de quantes qüestions es vagin planejant i 
manifestar quin és el seu criteri i la seva opinió, perque la 
decisió final no depen de la voluntat del Govern, sinó de la 
voluntat i de la votació del Parlament, pero crec que és con
venient que el Govern surti aquí a donar quantes explica
cions siguin necessaries perque el vot es pugui produir, si més 
no en consonancia amb les aspiracions del Govern, sí amb 
més coneixement de causa. 

Feta aquesta introducció que servira i serveix per a tots 
els Grups PoIítics, manifestar de manera molt breu i no per 
ser breu poc important, a les resolucions que presenta el Grup 
MIXT, perque tots agrairem a aquesta tribuna, avui capves
pre i a aquesta hora, la brevetat. 

Respecte de la primera resolució, concretament primera 
i segona resolucions, que podríem englobar conjuntament, 
i deixant de banda les valoracions que s'hagin pogut fer en
tom al que és o no és el Pla d'Inversions, no em correspon 
aquí tornar a encetar un nou debat, sinó precisament pren
dre postura davant les resolucions que es presenten i així ho 
intentaré. Per tant, no entraré en la bondat o no bondat del 
pla, crec que és important que sí el President de la Comuni
tat Autonoma, dins el seu plantejament de discurs va posar 
com a pe<;:a cJau de la seva intervenció la voluntat del Go
vern de dur endavant un Pla Extraordinari d'Inversió, crec 
importantíssim que el Parlament es faci resso d'aquesta acti
tud demostrada pel nostre President i no solament resso i 
opinió, que ja s'han manifestat avui matí, sinó que a més 
a més, malgrat que el president ha anunciat c1arament la seva 

voluntat de presentar aquest pla a discussió del Parlament 
que sigui el Parlament que li digui acceptam el seu brindis 
i dugui el pla. 

Per tant, com a Govern -a<;:o ho decidiran els Grups 
Parlamentaris- cap inconvenient en que es presentí aquest 
pla, perque creim necessari i imprescindible que aquest pla, 
una volta hagi passat pel Parlament, deixi de ser patrimoni 
del Govern per convertir-se en patrimoni de tots nosaltres, 
que en definitiva, usant una expressió que s'ha dit avui matí, 
som tots junts que hem de tirar el carro endavant. Per tant, 
no solament presentar aquest pi a, sinó que a més a més 
aquest pla ha de venir amb una proposta d'inversió o, més 
ben dit, que es presenti quin és el sistema financer per dur 
a terme aquest pla. Crec que és imprescindible que si el Go
vern ha elaborat un Pla Especial d'Inversions, duguí també 
com pensa finan<;:ar-Io, perque si aquí només entré s el pla 
es podria convertir en literatura, en bones intencions, pero 
amb una manca de responsabilitats de dur-lo endavant. Per 
tant, per part nostra no hí ha cap inconvenient. 

Respecte de les altres pro postes, quant a la primera, res 
a dir, hauran de dir-ho els Grups Parlamentaris si accepten 
o no accepten aquesta proposta, és voluntat decidida i així 
ho han manifestat de fer preeisament aquest informe que vos
te demana, potser no textualment en el sentit que el dema
na, pero sí amb les conseqüencies que per part de la nostra 
Comunitat pot tenir la integració d'Espanya al Mercat Comú 
de resultes de I'Acta Unica, s'ha manifestat una i altra vega
da en aquesta tribuna, no precisament en aquest debat, que 
també s'ha manifestat, sinó en altres, que aquest estudi era 
necessari, era imprescindible, i els diferents Portaveus també 
ho han dit aquí, l'únic que sí he a dir és que aquesta volun
tat que ja ha manifestat el Govern en altres ocasions, potser 
no pugui ser complida en la seva integritat en un termini de 
dos mesos í no em referiré ara als graus de compliment, per
que hi ha una pro posta completa d'un altre Grup PoIític que 
cree que donara lloc a un debat sobre aquesta qüestió i per 
tant seria reproduir-Io i sí voste m'ho permet esperarem a 
veure les resolucions d'un altre Grup PoIític que incideix con
cretament en el tema de grau de compliment en tres punts 
concrets i alla poder donar les explicacions d'una manera cIara 
i oberta, malgrat entrin en el grau de satisfacció deis Grups 
amb més o menys quantia, pero sí dir que estam disposats 
a dur endavant aquest informe i aquest estudi. El que no 
li puc assegurar és si en dos mesos tendrem temps suficient, 
el que no li puc assegurar -i en el transcurs del debat d'avui 
capvespre es veura- és que que si tot el que es pro posa aquí, 
si fos aprovat, hi hauria possibilitat de dur-ho a terme ja no 
en tres, ni en quatre ni en un any, sinó d'aquí al final de 
Legislatura, i d'a<;:o vQ.stes en són plenament conscients, pero 
sí que hi ha la voluntat de fer-ho. 

Quant a la segona, no entraré en aquest punt; en part 
coincideix amb una altra resolució d'un altre Grup Parlamen
tari, jo quasi diria que se superposen I'una amb l'altra, i que 
per tant seria convenient, creim nosaltres, per evitar qualse
vol tipus de conflicte o d'interpretació entre una i l'altra, que 
poguessim arribar a un acord sobre aquestes dues resolucions, 
i no prenc l'0stura. 

Quant al tercer punt, que el Govern dugui a terme les 
resolucions que varen ser aprovades l'any passat i que encara 
són pendents, en un termini maxim de dos mesos, miri Sr. 
Portaveu del Grup Mixt, no en dos mesos, en un terrnini ma
xim d'un dia, si és possible, i de dos si en un dia no fos 
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suficient, pero crec que en aquest termini maxim de dos me
sos moltes de les resolucions aprovades, perque crec que voste 
en el sentit d'aquest punt n~ 3 no inclou només les resolu
cions, sinó resolucions, proposicions no de llei i mocions, és 
difícil el grau de compliment i crec que és important que quan 
surt aquí el Govern i manifesta a~o, quedi al Diari de Ses
sions que previament el Govern ha donat les explicacions per
tinents d'aquelles pro postes que es poden o no es poden com
plir en els terminis proposats, pero cregui que ningú no pot 
estar en contra del punt n? 3 i menys el Govern, perque és 
un mandat parlamentari, i la nostra intenció és complir els 
mandats parlamentaris. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESlDENT: 
Té la paraula el Diputat Sr. Caries Ricci. 

EL SR. RICCI I FEBRER: 
Sr. Vice-president, molt agrai"t per haver acceptat ober

tament aquest pI a, que ja fa més de mig any que tots ple
gats en parlam i que vull recordar que comporta quasi tots 
els ideals que tots nosaltres, tots els partits exposavem a l'hora 
de buscar vots. Vull dir que no crec que a~o sigui un pla 
meu ni del Govern ni meu ni de ningú, és un pla del nostre 
poble. Molt agrait. 

En la resta, estic d'acord amb arribar a una certa tran
saccional amb els partits que hagin fet quelcom de semblant, 
per que no?, no faltaria més; també estic d'acord de dilatar, 
per exemple, el termini de dos mesos, no tenc cap inconve
nient, per exemple de passar-ho a sis, podem arribar a un 
acord, no és el meu problema, pero al tercer punt voldria 
incidir una mica més, perque val la pena que en parlem c1a
rament. 

Es ver i estic conven~ut que voste, en un mes, no pot 
fer i acabar tat el que hi ha pendent , segur, pero la qüestió 
és que ha passat un any, la qüestió és que vostes, quan vé
nen aquí, ja han de fer constar el primer dia que no pot 
ser i que necessiten deu mesos, pero no necessitam més temps, 
més temps no vol dir res, més temps vol dir una falta de 
programa, una falta de capacitat de programació, i vostes 
tenen l'obligació i per a~o són el Govern de dir a~o en tal 
temps ho podrem fer i si diuen en tal temps i ho accepten, 
ho han de complir. 

La realitat és que··nosaltres no· podem de cap manera 
estar aquí sempre pendents del que vostes tenguin capacitat 
de fer, a¡;:o és un problema de programes, és un problema 
de capacitat de feina i de mostrar-la. Si la seva capacitat mo
tiva que les resolucions que prenim aquí s'han d'acomplir din
tre de cinquanta anys, diguin que seran cinquanta anys, o 
sigui que si la seva capacitat de feina diu que tardaran un 
any, en un any s'ha d'haver fet, i si hi ha algun inconvenient 
determinat, que sempre n'hi pot haver, iInpedeiX aq~sja cosa. 
diguin-Ia també aquí · que, insisteiXo i ha he dií una vegada 
i ha diré míl vegades, aquí no soro enemícs, aquí som tots 
una pinya per dur endavant les feines bones per al poble, 
per tant no hi ha cap problema que s'expliquin, perque ho 
entendrem perfectament. 

Gracies, Sr. Vice-president. 

EL SR. PRESlDENT: 
Per part del Grup Parlamentari PSM-EEM, té la pa

raula el Diputat Sr. Mayol. 

.. 

EL SR. MAYOL 1 SERRA: 
Gracies, Sr. President. 
Recollint la suggerencia de la brevetat que ha [et el Vice

president i que acceptam, intentare ser breu i crec que no 
sera difícil amb les propostes de resolució del Grup MIXT. 

La primera, respecte del Pla Exrraordinari d'Inversions, 
crec que en efecte la trobadl també en altres plantejaments 
que es fan avui horabaixa i hem de dir que ja coneixem una 
mica aquest Pla Extraordinari, com a mínim per defora, per
que ahir horabaixa va ser entregat als Grups, encara que no 
hagi entrar al Parlament oficialment. Entenem que hi ha d'en
trar, pero entenem també que és important fixar de quina 
manera volem que entri i quin tipus de debat desitjam per 
a aquest pla i quines seran les solucions o les resolucions que 
es podran prendre després. 

Entenc que no és adequat demanar simplement que ven
gui al Parlament, el Vice-presiden! ja anuncia que hi haura 
un brindis i no és per fer brindis, sinó per controlar I'acció 
del Govern que som aquí i creim que en concret s'ha de de
manar que les coses es facin sempre de bon comen~ament, 
perque si aquest pla fos eventualment aprovat a Madrid, en 
el Parlament jo no hi tendríem res a dir, perque no s'hi po
dria introduir cap possible canvi. Per aixo el convid després 
a participar en el debat de la proposta de resolució que no
saltres presentam paral·lelament. 

Al punt segon, que es refereix al pla financer, és evi
dent, i cree que també en trobara un reflex, encara que no 
literal, a les nostres propostes, ates que parlam d'un pla d'in
versions, és a dir, de despeses en certa manera, i d'un pla 
financer, és a dir, de quines entrades per parlar d'aquestes 
despeses, més o manco per iniciar-ho o dur-ho a terme el 
proxim any 1989, aixo té uns nous pressuposts. 

Quant a les tres següents pro postes de resolució, també 
creim que tenCfl un paral·lelisme mol! ciar amb altres que 
es recullen a les pro postes de resolució que hi ha d'altres 
Grups i per tant la nostra postura sera la mateixa que amb 
les aItres. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Grup Parlamentari UM, té la paraula el Por

taveu Sr. Miquel Pascua l. 

fA-
EL SR. PASCUAL 1 AMO $: 

Sr. President. Sres. i Srs . Diputats. 
Pronunciar únicament el nostre vot favorable a les pro

postes de resolució n? ] i 3 i a les n~ 1 i 2 de l'altra fulla. 
Respecte de la 2.a i de la l.a, hem de dir que ja en parlarem 
quan defensi la nostra que hem presentat, que és semblant, 
no igual, semblant. 

Respecte del Pla d'Inversions, el Pla Extraordinari d'In
v~rsi9ns .. jo nOlD.és. volja fer una· pet.i~ rteflexió soqre-, el pe¡;
que- entene que el Govern no ha dutef.pl'a- en aql;lest Parta~ 
ment abans de la negociació. Aixo, i va una mica pel fiI que 
ha dit el Sr. Mayol i del que ha dit avui matí el Sr. López 
Casasnovas, jo entene que és comprensible que quan es du
gui un Pla Extraordinari d'Inversions, saben que si no hi ha 
doblers, de Madrid en aquest cas, hi ha d'haver un endeuta
ment públic, que abans de discutir-se aquest pla en el Parla
ment s'han d'intentar treure els doblers que es puguin de Ma
drid, o sigui que l'ordre seqüenciallogic és dur una proposta 
concreta amb una finaw;:ació concreta. Que després aquest 
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Parlamellt considera que s'ha de modificar aquest pla? Es 
modifica i el torna a negociar, pen) no dur-Io previamenl 
aquí i abans anar a Madrid cnse saber si lenim doblers; coo
sideram que no és el procediment adequat. 

Moltes gracies. 

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

portaveu, Sr. Francesc Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Moltes gracies, Sr. President. 
Molt breument per assenyalar la posició del nostre Grup 

davant les propostes del Grup Parlamentari MIXT. Pel que 
fa a la la. donarem el nostre suport, ens pareix un estudi 
que pot aportar dades positives; la segona, la veritat és que 
ens inclinarem més per la formulada practicament en el ma
teix sentit pel Grup Parlamentari UM, entre altres coses per
que tecnicament és més precisa, fa referencia a un instru
ment legal, que és el Pla Territorial Parcial que es preveu a 
la Llei d'Ordenació Territorial. La tercera, també ens incli
narem per solucions alternatives d'altres Grups Parlamenta
ris que exigeixen d'una manera més ferma el compliment de 
les resolucions incomplides pel Govern i voldria estendre'm 
una mica més, no ser tan telegrafie en relació amb la refe
rent al Pla Extraordinari d' Inversions. 

Jo vull dir que des de I'optica del nostre Grup i en con
cordancia amb el que hem dut avui matí al debat no podem 
entendre, n-o podem defensar un Pla Extraordinari d'Inver
sions q·ue no vagi incardinat dins un sistema d'objectius, de 
mitjans i d'acord amb una programació financera escaient. 
En aquesL el1lil no alLres pretenem, i duim aquí una pro
posta de re olució en aque t sentit, in tar el Govern que du
gui ja d'ana vegada - ja és rora de termini; per dies. és cert, 
peró ja és fora de termin i-el Pla de Desenvoluparnent Re
gional que per imperatiu de la Ilei i d'una resoluéió parla
mentaria que ha tengut Iloc ja fa més d'un any en aquest 
Parlament ha de dur al Pie d'aquesta Cambra. 

Nosaltres no entenem que es faci un Pla Extraordinari 
d'Inversions del Govern que no sigui incardinat dins aquest 
Pla de Desenvolupament Regional, perque si no, per que vo
lem un Pla de Desenvolupament Regional? 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la pa

raula el Diputat Sr. Pons. 

EL SR. PONS 1 PONS (Damia): 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Molt breument. En primer 1I0c, Sr. Ricci, creim que un 

Pla Extraordinari d'Inversions és una proposta realment se
riosa, pero que, com ja s'ha vist en les manifestacions que 
ha fet el Sr. Vice-president del Govern, ja arriba un poc tardo 

Aquest Pla Extraordinari d'lnversions ha de ser presen
tat a la Cambra de manera formal, ha de ser degudament 
debatut, ha d'anar acompanyat evidentment d'unes propos
tes financeres que el facin viable i, per tant, creim que aquesta 
iniciativa que presenta el Grup Parlamentari MIXT és ja una 
mica tardana i en conseqüencia optarem per abstendre'ns i 
atendre'ns en tot cas al debat que es produeixi amb el Pla 
Extraordinari d'Inversions que el Govern sembla que vol pre-

-

sentar a la Cambra. 
Quant a les altJes proposles, presentar un jnforme o

bre les conseqüencies per als ectors agrícola i turístic de la 
inlegració d" panya a la omunitat Economica Europea, ja 
hi ha una resolució; en conseqüellcia podem reiterar la 008-

tra aprovació, pero és una reiteració. 
El tema del Pla de Mallorca. El Pla de Mallorca sembla 

que és un d'aquests temes que ara són objecte de múltiples 
iniciatives, n'hi ha una del Grup UM que debatrem a conti
nuació, crec que és important que aq uesta zona deprimida 
sigui objecte d'una aCluació seriosa i en contradicció, Sr. Ric
ci, permetra que Ji digui que voste mateix ha dit, durant la 
defensa de les , eves proposicions, que la Llei d Camp de 
Golf anava en un sentit d'estimular un desenvolupament a 
unes determinades zones, una d'elles aquest Pla de Mallor
ca; creim que precisament aquesta és la via més nefasta per 
a un desenvolupament seriós d'aquesta zona, que un temps 
va ser el centre agrícola de Mallorca i avui és una zona de
primida, per ba era que vegem un pla de de envolupament 
referit a aquesta zona, que el puguem debatre en el Parla
ment i crec que quedara bcn clar que no és predsamenl fenl 
hotels i a lravé de fa11lasmagorics camp de golf que el Pla 
de Mallorca recobrara un Iloc que Ji correspon dins els terri
toris de les IIIes Balears. Li donarem suport, per tant, a aques
ta iniciativa. 

Finalment, la qüestió de les resolucions. Creim que en 
aques! Parlamenl no s'ha.uria de LOrnar a pI' duir que l in
compliment molles vegade nagranL i reiterar del Govern deIs 
acords parlamentaris. siguin mocion, ¡güin propo icions no 
de lIei, siguin re olucions -creim que la seva proposla, Sr. 
Ricci, té aquel t caracter general- hagi de ser objecte de re-
ordat ris i reiteracion per par! de la Cambra. Per tanl, Ji 

donarem suport i creim que en definitiva, si alguna cosa so
bra en aquest punt darrer, són els dos mesos; creim que les 
resolucions s'han de complir sense necessitat d'haver de do
nar terminis d'ajornament. 

Per tant, votarem afirmativament aquestes tres pro pos
tes darreres i a la primera, la qüestió del Pla Extraordinari 
d'Inversions, ens abstendrem, perque practicament ja és una 
proposta que arriba tard i hi ha un Pla Extraordinari d'In
versions ja en marxa que debatrem, esperam, proximament. 

Moltes gracies. 

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

el Portaveu Sr. González i Ortea. 

EL SR. GONZALEZ 1 ORTEA: 
Sí; gracias, Sr. Presidente. 
Nosotros vamos a votar afirmativamente a las dos pri~ 

meras propuestas de resolución, las que se refieren a la pre
sentación del Plan Extraordinario de Inversiones juntamente 
con el adecuado plan financiero para su realización. Lo va
mos a hacer porque lógicamente el Gobierno ya ha dicho 
que lo iba a presentar y que además ésa es su obligación, 
presentarlo cuando ese plan esté perfectamente definido, de
limitado y, como corresponde, con clarificación del necesa
rio soporte financiero que tenga, y lo vamos a hacer porque 
usted pone un plazo concreto y yo creo que, con todo lo 
que hoy se ha hablado, ya es necesario que ese plazo se fije 
y que efectivamente de una vez podamos conocer con deta
lle el tal Plan Extraordinario de Inversiones. 
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De las otras tres propuestas, nos parece muy adecuada 
la primera, en consonancia con otra propuesta que me pare
ce que es del Grupo PSM-EEM, concretamente la quinta, 
es una preocupación por la entrada en vigor de la Acta Uni
ca Europea y la repercusión que eso pueda tener en nuestra 
Comunidad y aprovechar que el Gobierno tiene más medios, 
lógicamente, y más posibilidades de darnos una información 
completa de la que podamos tener los Diputados de esta 
Cámara. 

La propuesta segunda de esta segunda hoja de propues
tas es, creo que ya se ha dicho, sumamente coincidente con 
la de UM, ya se expuso en el debate y no necesitamos decir 
que estamos de acuerdo con ambas. Quizá puedan ustedes 
llegar a una redacción conjunta que nos haga más lógico vo
tar una sola propuesta en vez de las dos. 

y con relación a la tercera, creo que tiene una doble 
implicación. La primera cuestión que se nos ocurre es desde 
luego apoyar una propuesta que amplía de alguna manera 
el plazo que el Gobierno tiene para presentar sus resolucio
nes y que indiscutiblemente en muchas de ellas, probable
mente con justificación, se han producido algunos retrasos. 
Sí tengo que decir que me parece quizá excesivamente termi
nante la redacción de esta tercera propuesta, porque tengo 
que confesar sinceramente que en el escaso tiempo que ha 
habido para examinar las propuestas de resolución de todos 
los Grupos, no he tenido oportunidad ·de consultar cuáles 
son todas -todas, dice usted- las resoluciones que fueron 
aprobadas y están pendientes. Probablemente algunas de ellas 
dependan no sólo del Gobierno, sino de otras instituciones 
o incluso de trabajos a realizar en esta Cámara, como esta 
mafiana sefialaba, no obstante lo cual, si en el espíritu, y 
ese confiamos que sea, es por partida doble hacer que el Go
bierno cumpla sus compromisos y que los cumpla pronto, 
nosotros votaremos a favor y estamos de acuerdo con su re
solución. 

Gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per defensar les propostes presentades pel Grup Parla

mentari PSM-EEM, té la paraula el Portaveu Sr. López i Ca
sasnovas. 

EL SR. LOPEZ y CASASNOVAS: 
Gracies Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Avui matí i ara mateix amb la intervenció del Sr. Vice

president del Govem s'ha fet referencia al carro que hem d'es
tirar tots, el Sr. Ricci deia que hem de fer pinya, sembla que 
som 59 pinyons que hem de fer pinya aquí, és una situació 
realment una mica estrambotica. 

Nosaltres el que volem és estirar del carro en la mesura 
que la nostra fOI\4 ens ha permet, per a~o em permetré llegir
li una glosa popular del nostre poble: «Es carlins amb fusell 
tiren/pero tiren es soldats/i es ministren també estiren/des 
gran carro de s'Estatlpero es poble també estira/i aquest es
tira de franc». 

El Parlament de les Illes Balears no estira de frane, el 
ParIament de les Illes Balears té una funció fonamental, té 
una funció recollida a l'Estatut que no cal dir representa el 
poble de les Illes, exerceix la potestat legislativa, aprova els 
pressuposts, controla l'acció de govem i exerceix totes aque
lles competencies que li atribueixen aquest Estatut i les Beis 
de l'Estat. Ido bé, en relació amb la política parlamentaria, 

precisament, va la primera de les nostres propostes. Hem ob
servat que més de 35 pro postes, i ho dic així, a la grossa, 
moltes de les quals s'havien aprovat per unanimitat d'aques
ta Cambra, s'han incomplert i a~o és la primera constatació 
que voldríem que la Cambra fes avui capvespre. 

La segona és que el Parlament reprova aquest incompli
ment, no pot ser d'altra manera, si constatam que s'han in
complert hem de dir que és un procediment incorrecte i que 
s'ha de reprovar, pero si les pro postes eren bones fa sis me
sos, fa un any, ara hem de reiterar i hem d'urgir que aques
tes propostes trobin el seu compliment, resolucions, mocions 
i proposicions pendents. Aquesta és la primera de les nostres 
constatacions d'avui. 

El segon punt fa referencia també a un refor~ament de 
l'activitat parlamentaria. Conforme a l'article 172 del Regla
ment, volem que el Parlament de les Illes Balears que el Go
vern, record, dia 5 de novembre del 87, es va comprometre 
i va ser instat per resolució unanime d'aquesta Cambra a dur 
a terme en un termini maxim d'un any. Obviament ha pas
sat I'any i aquest pla no és conegut; pensam que és fona
mental, com s'ha dít aquí, si no record malament el Sr. Quet
glas, que el Parlament tengui un pla d'aquesta envergadura, 
perque probablement les inversions, totes les prioritzacions 
en política economica podrien veure's emmarcades dins aquest 
planejament. 

En tercer lloc, pensam que és molt important, dins la 
mateixa línia, repetesc, de reforc;ament parlamentari, que fa
cem jugar I'article 172 del Reglament nostre perque el Pla 
d'lnversions, el Pla Extraordinari, pugui ser presentat degu
dament, és a dir, després d'una discussió i cercant els suports 
majoritaris, d'acord amb la línia que hem plantejat avui amb 
la intervenció d'avui matí. 

El punt quart probablement per a nosaltres, en la línía 
de preocupació per totes les qüestions socials, ens sembla d'es
pecial importancia. Pensem, per exemple, que el Govern de 
les Illes Balears era empla~at per aquesta Cambra a aportar 
un pla d'emergencia per atendre els deficits socíals que afec
ten la població marginada i la gent que pateix miseria, día 
5 de novembre del 87; també ens referÍem al programa i COOT
dinació per a una utilització óptima deis recursos hospitala
ris existents, tenint en compte la incidencia i gravetat de la 
patologia existent per orientar l'activitat específica de cadas
cun deis hospitals que conformaran la xarxa hospitalaria pú
blica; aprovavem, dia 5 de novembre, un pla d'actuació en 
materia de vivenda, «instar el Govem que en el termini ma
xim de sis mesos presentés», tot a~o eren propostes de con
tingut social que després trobaven major concreció encara en 
el debat d'una interpel·lació relativa a política d'acció social, 
la moció subsegüent de la qua! parlava també d'un pla d'erra
dicació del «xabolisme}} i posar a disposició de famílies ne
cessitades vivendes populars de lloguer amb la deguda ges
tió per part de l'Administració Autonómica; parlavem d'un 
pla general de prevenció de la inadaptació infantil i juvenil. 
Tot a~o són resolucions aprovades, mocions aprovades que 
queden pendents encara d'una adequada actuació governa
mental, pero, sobretot, tenim una Llei d'Acció Social, una 
llei que va ser ampliament debatuda, valorada, ponderada 
per tots els Grups a l'anterior Legislatura. 

Ido bé, aquesta llei necessita un desplegament normatiu 
i el necessita peque cal coordinar les polítiques, les actua
cions deis Consells Insulars i de les Administracions, concre
tament deIs Ajuntaments, entorn a aquesta important tasca. ·I··~· .,., 

, 
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Fa falta una desburocratització de la Conselleria, cal i és molt 
important desplegar els articles lr., 2n., ero fins al 5e, en con
cord¡'mcia amb propostes que fins i tot em sembla que avui 
capvespre tindrem ocasió de debatre amb les resolucions del 
PSOE. 

En fi, convé sens cap dubte instar el Govern perque hi 
hagi una major eficiencia en general. Massa vegades s'ha de
nunciat aquí, per part del nostre Grup i per part d'altres, 
que la política d'aquest Govern consisteix en subvenció, pnk
ticament només en subvencionar. Convé fer actuacions di
rectes, la problematica lacerant de la droga, de la margina
ció, necessiten d'un desplegament normatiu que impliqui 
d'una manera directa i activa la mateixa Conselleria de Sani
tat i Serveis Socials. 

La cinquena de les nostres proposicions de resolució afec
ta la constatació de l'entrada en vigor de l'Acta Unica Euro
pea. No m'estendré en les coses que ja hem dit avui matí, 
pero pensam i crec que hi haura coincidencia pel que hem 
sentit, que la problematica social i económica que generara 
l'entrada en aquest gran mercat de 320 milions de consumi
dors, pero també de ciutadans europeus amb drets i deures, 
obliga, repetesc, a uns plans, a avan¡;ar-nos, a dissenyar qui
nes han de ser les actuacions que potser pertanyents al Go
vern Central, potser s'hauran de fer en coordinació Govern 
Autonom-Govern Central, pero que en qualsevol cas un Go
vern actiu no pot estar d'esquena a aquesta problematica. 

La setena de les resolucions voldria que quedés ben acla
rida. El Parlament té reunida una Ponencia per estudiar el 
Cataleg d'Espais Naturals, aquesta Ponencia du una vida llar
ga de reunions i el que volem amb aquesta resolució, és ins
tar que en dos mesos es pugui acabar la feina d'aquesta Po
nencia i en conseqüencia du una vida llarga de reunions i 
el que volem, amb aquesta resolució, és instar que en dos 
mesos es pugui acabar la feina d'aquesta Ponencia i en con
seqüencia es pugui elaborar posteriorment el dictamen per
que pugui arribar on ha d'arribar, al Parlament i al Govern, 
perque després ho pugui tenir en compte i recollir dins les 
Directrius d'Ordenació Territorial per a les IlIes Balears. 

1 deix en últim terme el sise punt, perque pensam que 
moltes vegades el Govern de les Illes Balears ha romas in
sensible davant problematiques que malgrat que no són de 
competencia directa d'aquest Govern, permet que opini, jo 
crec que és obligat moralment a opinar perque afecten d'una 
manera directa els ciutadans de les nostres ilIes i en aquest 
cas els ciutadans joves, amb uns problemes molt concrets. 
No dubto que el Pla d'Ocupació Juvenil respon a una inten
ció bona, els 2 milions llargs de joves aturats a tot l'Estat 
fa que qualsevol Govern mínimament sensible hagi d'actuar, 
hagi de fer cosa; el que creim és que les mesures que el Go
vern Central proposa per donar ocupació als joves són con
tradictories fins i tot amb la mateixa Constitució, amb I'es
perit constitucional. 

Esperit constitucional, per exemple, que segons l'article 
14 de la Constitució ningú no pot ser discriminat per qües
tions de sexe, de ra¡;a, de religió, de pensament, polítiques. 
Jo crec que no es pot discriminar el jove, no es pot establir 
una línia de 25 anys, per exemple, perqué un pugui tenir ac
cés a un Iloc de treball i el qui supera els 25 anys no el ten
guí, segons les normatives; hi ha punt fonamental, a igual 
feina, igual sou. Que és a<;:o, ido, de posar el salari mínim 
interprofesional a aquests joves, [ent una feina concreta? No 
m'estendré perque supos que tots vostes saben quin és I'eco 

que han tingut les propostes governamentals entre els sindi
cats, entre els mateixos joves, dins el Consell Nacional de 
la Joventut d'Espanya i en definitiva també -des de múltiples 
Adrninistracions Públiques i associacions juvenils. Pensam que 
seria bo, que seria molt prudent que el Parlament de les Illes 
Balears també es pronunciés davant aquest tema i el fes efec
tiu, la seva opinió com a mínim, el dret de petició, davant 
el Govern Central de l'Estat, que és el qui té realment com
petencia, pero seria hipocrita només dir aixo si no instessim 
també i a la vegada a que el Govem de les IlIes Balears tro
bés, en la seva tasca quotidiana de fer Autonomia, una sen
sibilitat major cap a l'ocupació juvenil dins les nostres illes. 

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

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

Gracies, Sr. President. 
Sr. Portaveu del Grup Parlamentari PSM-EEM, de me

norquí a menorquí i de glosa a glosa, hi ha aquella que diu 
«Un xiribil·lí escandalós!cantava dalt d'una penya/n'he per
dut una espardenya/que en valia vint-i-dos/i una serp va pas
sar i va dir: mocós/si la vols, ja pots empenyem. Que vol 
dir? Que aquí podem estar d'acord tots més o manco que 
hi ha mancances, podem estar tots més o manco d'acord que 
moltes vegades resolucions que es prenen en el Parlament no 
són degudament complides, pero no és manco cert que aquí 
no hi ha ningú aUlb un mínim de sentit comú que pugui 
acusar I'altre dé xiribil·lí o l'altre, al primer, de serp. Tots junts 
som, des de les nostres postures, els qui hem de cercar defi
nitivament aquelles solucions que consideram més adequa
des per a la nostra Comunitat i no és manco cert que moltes 
de les resolucions que voste diu i que anuncia que no s'han 
complert, aquí, en aquest Parlament, aquest Portaveu que 
els parla en aquest cas, ja els anunciava la dificultat que tin
dríem de dur-Ies endavant i de complir-Ies. 

Pero hi ha més, és que moltes vegades, si som conscients 
de totes aquelles resolucions i proposicions no de llei i mo
cions que aquí s'aproven, estic conven¡;ut -estic conven¡;ut, 
no ho puc demostrar- que dins el més profund sentiment 
deis parlamentaris que fan aquestes propostes ben intencio
nades, que fan les seves propostes per millorar la vida als 
nostres ciutadans i que fan les seves pro postes en funció deis 
seus plantejaments polítics legítims, com dic estic conven¡;ut, 
pero, que moltes vegades saben que encara que siguin apro
vades, el grau i la dificultat per acomplir-Ies és elevat i a¡;o 
el Govern ho posa de manifest en cada una de les propostes. 
Jo he sortit en la primera intervenció intentant donar el cri
teri del Govern en les propostes que aquí es fan i no he sor
titper polemitzar sobre aquelles que es compleixen o no es 
compleixen, pero ti die que estic disposat a donar totes quan
tes explicacions facin falta una vegada més per dir que unes 
s'hjan complert, d'altres són a punt de complir-se i d'altres 
encara no s'han pogut complir. 

Pero hi ha mes, en el seu mament i a la presentació deis 
mateixos pressuposts ja vam fer un repas de l'activitat parla
mentaria on, criteris a part, un podra dir si compleix o no 
compleix, es podra estar d'acord o en desacord amb el grau 
de compliment, pero em sembla que no hi ha moti u sufi
cient, i no ho die perque m'afecti personalment com a res
ponsable d'aquesta area, que la manca de compliment de cer-
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tes propostes que podríem analitzar una a una, sigui motiu 
suficient per reprovar aquesta actitud, perque reprovar l'in
compliment és reprovar I'actitud i per tant és reprovar la fal
ta de responsabilitat del responsable que aquest compliment 
es dugui endavant, és a dir, el Vice-president, amb paraules 
ciares i simples. 

Anem a veure, i no és una justificació, perque die que 
puc donar contestació, pero seria massa extens i no és aquest 
el tema del debat. A qualcú ja li sonara ar;o: l'increment de 
l'activitat parlamentaria, per que va ser explicada en el si 
d'una Comissió? Hi ha portaveus que hí eren, el darrer any 
de Legislatura es van tramitar 3] proposicions no de \leí, el 
darrer any de Legislatura; el primer any d'aquesta segona Le
gislatura, 61, la qua] cosa vol dir el doble de proposicions 
no de Llei, la qual cosa vol dir que cas que s'aprovin un 
50070 serien el doble de resolucions aprovades i a haver de 
complimentar. D'interpel·lacions, 14 de la passada, 23 de l'ac
tual; de mocions, el darrer any de la passada Legislatura, 9; 
el primer any d'aquesta, 19, i una moeió no és una resolució 
concreta. 19 mocions, si ho multiplicam més o manco per 
tres o quatre punts, sabra voste quantes resolucions s'han de 
complir. No entrarem a preguntes orals, que queden contes
tades, ni a preguntes escrites, que el darrer any de Legislatu

.ra se'n van fer 45, i aquest primer de la segona Legislatura 
n'han fet 142, de respostes escrites que necessiten contestació 
i es contesten unes més prest unes més tard, pero es contes
ten. Quant a sol·licituds de documentació, 24 el darrer any, 
57 aquest primer any de Legislatura, la qual cosa vol dir que 
dins la voluntat del Govern, malgrat I'activitat parlamenta
ria s'hagi multiplicat per dos, també activitat del Govern per 
donar compliment a aquesta activitat parlamentaria s'ha mul
tiplicat per dos, no hem dividit per dos, no hem agafat el 
barem del darrer any de la primera Legislatura, hem de trac
tar de donar compliment a totes i cada una de les resolu
cions en la mesura de les nos tres possibilitats. 

Voste ha fet referencia al grau de compliment concreta
ment de Sanitat i Seguretat Social. Sr. President, m'estendria 
massa, pero aquí li puc donar justificació un a un del grau 
de compliment d'aquestes pro postes que voste ha anat de
nunciant aquí i li puc admetre una cosa, que tal vegada sí 
que és cert que el Govern hagués pogut optar per passar 
aquesta informació al Parlament, potser sí, potser hagués estat 
més raonable que independentment de si s'havia complert to
talment la resoludó aprovada pel Parlament, haguéssim en
viat la informació de com es trobaven aquestes resolucions, 
pero repassin, i voste, Sr. Portaveu, que és aficionat a aques
tes coses, repassi tots els diaris de sessions i s'adonara, com 
voste sol dir, que moltes de les resolucions que vostes recla
men que no s'han complert, aquest Portaveu havia anunciat 
que acatava la decisió del Parlament, que intentaria complir
les al maxim, pero que anunciava ja a la Cambra la gran 
dificultat que tendrien per complir certes resolucions, sobre
tot aquelles que impliquen no solament un acte únic que no 
depen de l'única responsabilitat del Govern, sinó que neces
siten la conjunció. 

Veig que m'encenen el llumet groc, intentarem fer via. 
Al tercer punt, quant a reiterar la urgencia, d'acord, no in
sistiré, crec que hem tractat aquest tema en la resolució pre
sentada precisament pel Grup MIXT, i podríem passar als 
altres. A la resolució n~ 3, no podem acceptar com a Go
vern aquest rebuig del projecte extraordinari, que és un Pla 
Extraordinari d'Inversions, tota vegada que crec que per re-

butjar una cosa s'ha de coneixer, s'ha d'estudiar, s'ha de va
lorar i després és quan podem entrar en la aceeptació o no 
acceptació. Duguem aquest pla aquí, estudiem-Io, anem a veu
re que és el que podem incorporar i no podem incorporar, 
anem a veure quin sistema tindrem de finanr;ar-ho i passem 
després a decidir si el Parlament el fa seu o el rebutja, pero 
no ho fa previament que es conegui aquest pla, tengui en 
compte que tots els plans primer de tot es presenten i una 
volta aprovats després s'incorporen a exercici pressupostari, 
a<;:o és una mecanica normal i corrent que fa, per exemple, 
l'Administració Central i crec que és una bona practica. Pero 
és que aquí, a més a més, no es tracta d'incorporar als pres
suposts ordinaris, sinó que es tracta de veure quina quantia, 
quin muntant total tindra aquest pla i quin sistema de fi
nanr;ació adequat pot tenir per dur-Io endavant i després sera, 
en tot cas, que via pressupost ordinari podrem assumir part, 
no la totalitat, perque és impossible i podria ser una solució 
de poder assumir part d'aquest pla. Per tant, no podem ac
ceptar el rebuig. 

Em queden bastants coses a dir, sobretot al punt n~ 4. 
Molt telegraficament: dedicam 2.000 milions del nostre pres
supost a Acció Social, som la institució de Balears que dedi
ca el percentatge més elevat a aquesta actuació que qualse
vol altra institució, el 10070. Prestam especial atenció al món 
de la tercera edat i vostes ho saben, vam comenr;ar primer 
amb un pla d'equipaments sanitaris, continuam en aquest mo
ment amb un pla d'equipaments a la tercera edat. En aten
cions als disminuits, l'any 1987 hi van dedicar 165 milions 
de pessetes, mentre que INSERSO, per exemple, hi va dedi
car 51 milions, i l'Ajuntament, 10; arnés, dedicam 22 mi
Iions en prevenció de la subnormalitat. Quant a erradicació 
de borses de pobresa, 2~ milions de pessetes, més 12 i mig 
per atencions amb caracter d'urgencia i més de 2 milions; 
per a centres socials de barriades. Quant a I'Hospital de Nit 
de dones, 30 milions; guarderies infantils, 21 milions; drogo
addició, lOO milions. Aquest és el rosari que el President, 
ni en aquest camp d'acció social ni en altres, no ha volgut 
fer en aquest debat, pero no és pot dir aquí que el Govern 
tengui desates el camp de l'acció social, no es pot dir de cap 
manera, I'únic que es pot dir és que potser no hi hagi prou 
recursos i anem després a discutir allo que és prioritari, pero 
que aquest Govern no tengui en compte tot el que suposa 
la marginació, el camp de I'acció social i la problematica de 
les disminucions crec que seria falsejar la realitat. 

Quant al quint punt, res a dir, d'acord per part nostra. 
Quant al septim punt m'ha de permetre que m'abstengui de 
fer comentaris, és el Parlament que ha de decidir, i quant 
al sext punt, que voste l'ha deixat per al final, jo també Ji 
vull deixar, i com a Govern, com a representant del Govern 
em reservo de donar l'opinió sobre aquest tema, primer per
que cree que seria una postura insensata per part nostra re
butjar aquí d'una manera clara el pla d'ocupació juvenil, pri
merament perque no el coneixem en tots els seus áspectes 
i en tota la seva profunditat; per rebutjar una cosa, com jo 
Ji deia abans parlant del nostre tema, s'ha d'estudiar, per tant 
el Govern aquí no pren postura ni a favor ni en contra, la 
qual cosa no val dir que no ens preocupi, pero crec que se
ria poc seriós per part nostra que ens pronunciéssim aquí 
en contra d'una manera oberta d'aquest pla, si ja dic que 
ens falta en aquest moment la informació adient per poder 
opinar sobre tal qüestió. De totes maneres, no és el Govern 
en tot cas que ha de prendre la decisió, exactament igual com 
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en el punl sise, i sen\ el Parlament que haura de decidir, com 
sobre tots els punts, pero aquest afecta directament el Parla
ruent com a institució si accepta o no aquest punto 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Diputat Sr. López Casasnovas. 

EL SR. LDPEZ 1 CASASNOVAS: 
Gracies, Sr. President. 
He tingut la temptació d'agafar el mocador que m'han 

passat les files socialistes per eixugar-me les lIagrimes, en 
aquest cas, a la vi sta de la situació amb que aquest Govern 
planteja la tasca parlamentaria. 

Sr. Vice-president, l'artide 166 del Reglament diu que 
si el Govern incomplia l'assenyalat en els pan\grafs anteriors, 
és a dir, quan una proposició de llei, una moció, una resolu
ció s'aproven, com voste sap perfectament, i no es complei
xen i passen sis mesos i no es compleixen o passa el termini 
[ixat i no es compleixen, aleshores, com voste sap moltbé, 
s'ha d'indoure I'assumpte a l'Ordre del Dia del Pie següent 
que se celebri a la Cambra. El Grup Parlamentari SOCIA
LISTA, si no ho record malament, té presentades fins a 7 
proposicions que s'han de veure en aquesta Cambra on vos
té o el responsable que sigui haura d'explicar concretament 
les dificultats imponderables que I'han dut a no poder do
nar compliment a les propostes, pero no en val tOl aquesl 
reguitzell de tasques que ha fe! el Govern pel" el nar compli 
ment a preguntes, resoluclons, etc., no perque el no tre Par
lament malauradament només funciona qualre mesos a I'any 
i nosaltres voldríem que el Parlament de les Illes Balears fos 
qualque cosa més dins l'ordenació institucional de la Comu
nitat Autonoma, tal vegada aquí hi hauria un punt de refle
xió per a la reforma de l'Estatut. Per lanL, constatam reali
tats, reprovam si hi ha hagut incomplil11ent i no e'n han 
explicat, perque aya que ens diu avui ho hagués pogul dllr 
obviament, en compliment de I'article 166, en a ue la Cam
bra en el seu moment. 

Una cosa Ji vllll dir perque tal vegada no hi hagi error, 
el punt tercer no demana que el Parlament rebutgi el Pla 
Extraordinari d'Inversions, el que demana és que es rebutgi 
el proccdimenl que el Govern ha eguit per no dur a disclIs-
ió previa, cornplinL l'arLicle 172; é ciar que és voluntarielat 

del overn, pero si el Govern que n altre voldríem res
pe luós al maxim amb el Parlalllent ho hagués volglll dur, 
s'hauria pogut fer. N rcbuljall1 el pI a, el que volem és que 
el pla surti d'aqllcsl Parlament aban d'anar a aJt re instan
cies, perqlle si no, conculca en principi elemenls d'autono-
mia política. '. 

Quant al punt quart, que tal vegada és el més impor
tant per a nosaltres d'aquestes resolucions, el tema d'acció 
ocial per a no altres mcreix una aLenci.Ó especial, no ens ven

gui amb un recordaloris d'invcrsions que no són tals, com 
vO:!e sap mo ll bé la Conselleria actua basicament a través 
de ·ubvcnciolJ " no altre voldrielll veUJe inversions, voldríem 
veure en realitat que les necessitats socials d'aquest país tro
bessin una actuació directa, ja ho he dit des de la tribuna 
d'oradors, per part d'aquest Govern, volem resultats. La Di
recció General d'Acció Social es troba en aquests moments 
en una situació, almanco segons informes del nostre Grup, 
realment pavorosa. Cal canvi, canvi, canviar rapidament en 
aquesta política i si no que ho demanin a la Judicatura, a 

la Direcció de la Presó, a les entitats, hi ha moltes coses a 
dir sobre aquest tema, no venguin amb subvencions a la ter
cera edat o a disminucions, que en definitiva no deixen de 
ser elements de repartidora. 

Respecte del Pla d'Ocupació Juvenil, no esperava menys 
d'aquest Govern, ni carn ni peix en aquest tema, diuen que 
no coneixen el pla, pero si no coneixen el pla la ignorancia 
és vencible, hi ha ignorancies invencibles, aquesta no, aques
ta és vencible. Si no coneix el pla, és que no el preocupa, 
supas que la COllselleria de Treball sí que el deu coneixer, 
perque és una qüestió obvia que una Conselleria de Treball 
troba la seva justificació precisament en aquestes coses. 

I res més. Lamentar potser que no totes les propostes 
que hem presentat tenguin el vist-i-plau d'aquest Govern, pero 
tampoc no ens feiem massa il ·lusions en el tema. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té I.a paraula el Sr. Vice-president del Govern, 

EL SR. VICE-PRESlDENT DEL GOVERN (loan Huguet 
Rotger) : 

Gracies, Sr. President. 
Només dues matisacions molt concretes per no tornar 

a encetar el debat. Quant al punt sise, jo he dit textualment 
que des del Govern com a Govern no preníem postura en 
aquest Pla, perque creiem que el overn cometria un greu 
error si expressés aquí l' pinió obre una rcsolució de rebut
jar un pla que fa una altra in (ilució que té la competencia, 
com és el Govern entral, per dur-Io endavant. La nostra 
opinió com a Govern la podrem manife lar precisament a 
través de la participaci de la onselleria de Treball i Trans
ports i així ens ho demanen i ·i volen que hi participem. 
Es el Parlamcllt i vo te no de manen l'opinió al overn, a 
po ·la per ac;:o el Govern no ha opinat, inó que haura de 
er cl Parlament qui consideri o no con ideri inadequat el 

pla, vo le no dill «instar el rovern. de la COlllunital Auto
noma perque manifesti a l overn de I'E tal que el Pla és 
inadequal», ajxí el Govern de la Olllunilat haurja hagut de 
prendre postllra, p ro en aquest cas, quan és el Parlamcnl 
el qui ha d incidir, el ovem no vol prendre po tura per no 
innuir en la deci ·ió del Parlamcnt, i ar;o no vol dir que no 
ens preocupi l'atur juvenil, no ho vol dir, no m'interpreti ma
lament. 

Res més, Sr. President. 

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

Diputat Sr. Caries Ricci. 

EL SR. RICCI r FEBRER: 
Gracies, Sr. President. 
Rapid, sois per dir al Grup PSM-EEM que el primer 

i segon punt, com ja sap, ja son expressats practicament en 
les nostres esmenes i referent al tercer voldria explicar per 
que deim que no, pero li vull dir el perque exactament. Jo 
crec que no és exactament així com voste ho planteja, Sr. 
López Casas novas, jo crec que vertaderament un Govern ha 
d'intentar de totes totes la missió que ha fet en aquest cas 
el Govern de les nostres illes, ha d'intentar treure els doblers, 
dur aquest Pla endavant, perque és un pla que no l'han fet 
ells, insisteixo, ho he dit abans, no és un pla del Govern, és 
un pla que vertaderament surt de la necessitat d'aquest po-
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ble, per tant si va primer a Madrid, jo no hi tenc res a dir 
i no rebuig la feina que han fet, el que rebuig en tot cas 
és que, amb capacitat o sense, no hagit dut res, aquest és 
el meu problema en tot cas, peró aquest pla sí s'ha de fer 
i s'ha de fer rapidament, per tant no puc rebutjar res en 
aquest sentiL 

I passem al n? 4, el n? 4, ha de quedar ciar que tots 
estam d'aeord que no feim prou i dire més, dublo que hi 
hagi cap Parlament enlloe que faci suficient en aquest tema, 
mai no farem prou i quan feim unes propostes aquí, tots mi
ram com ho feim per treure doblers d'on sigui per ampliar 
justament en accions soeials aquestes feines, ho intentam tots, 
peró quedam limitats, solament la·.ereaeió de riquesa, ens po
dra donar, com deia aquest matí, cada dia unes possibilitats 
de millores per salvaguardar aquests problemes que té tot
hom. Per ric que sigui el país sempre hi ha aquestes borses 
i indiscutiblement la feina nostra sempre sera intentar tapar
les i mai no pararem, sempre haurem de tirar endavant i li 
assegur que per desgracia mai no pararem. Vagi per Nord
America i a Estats Units, un país riquíssim, veurá unes bor
ses inereibles de pobresa que fan vergonya, més grosses que 
les nostres fins i tot. 

A! punt cinque li direm que sí, no és problema, cree que 
s'ha de fer, i al punt sise també li diré que sí, pero li voldria 
dir que ho faig perque cree que es pot millorar, pero no per
que el vegi dolent. Jo cree que vertaderament. no ens podem 
contradir i la realitat és que és molt important que el Pla 
Juvenil tiri endavant millorat, perque indiscutiblement es pot 
millorar i per ac;o li die que sí, intentar que es millori, que 
sigui el Govern Central que el puguí millorar, pero la realitat 
és que és un pla molt urgent, és un pla que solament trobant
se en el lloc d'aquesta joventut es pot comprovar fins a quin 
punt és urgent. Que tal vegada s'ha fet massa rapidament, 
que es podría milIorar? No ho sé i quan diuen vostes, i vull 
dír-ho perque també, el món empresari, que és molt impor
tant per la mateixa persona treballar, fer feina, que el fet de 
les pessetes a vegades és secundari, Sr. López Casasnovas, 
l'important és sentir-se útil, l'important és ser capac;:os de fer 
créixer un país i veure-ho aprofitat en un mateix. 

A! punt sete cree que sí, que en dos mesos es podria 
acabar aquest cataleg, per tant també li donarem el nostre 
suporto 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT. 
Per part del Grup Parlamentari UM, té la paraula el Por

taveu Sr. Pascual. 

EL SR. PASCUAL 1 AMOROS: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Pronunciar que donarem suport als punts 2 i 5, refe

rents al Pla de Desenvolupament Economic a les llIes Ba
lears i el Pla per atendre la problematica social i economica 
derivada de l'entrada en vigor de l~ Unica Europea. 

Respecte deIs altres punts, als punts n?s 1 i 4, com que 
són reprovacions al Govem, sense entrar en més considera
cions, votarem en contra. Respecte del n? 3, ja he explicat 
abans per que votarem que no. que és el que fa referencia 
al Projecte Extraordinari d'Inversions. Respecte del n? 6, ens 
abstendrem, pero vuIl deixar cIar que no és una abstenció 
passiva. En primer Uoc s'ha de reconeÍx.er que el Pla d'Ocu
pació Jevenil té aspectes positius i si s'aplicas, si no s'hagués 

tornat arrera suposaria que molts de joves que no tenen fei
na eri tendrien; ara bé, sabem que hi ha mobilitzaeions, sa
bem que hi ha una oposició per part deIs sindicats, a posta 
nosaltres no podem votar en contra d'aquest pla i per tant 
no li podem donar suport i també, com que aixo és una qües
tió controvertida que es diseuteix ara mateix a Madrid i que 
s'esta modificant, per aixo ens abstendrem. 

Respecte del n? 7, ja els ho he dit abaru partieularment, 
aquesta resolució és d'impossible compliment. M'explicaré, 
la tramÍtació de eatalegs d'espais naturals només es pot fer 
únicament i exclusivament dins les Directrius d'Ordenaeió Te
rritorial, no es pot fer d'altra manera, la Llei d'Ordenació 
Territorial preveu Directrius d'Ordenaeió Territorial i aquí 
s'han de ficar els cataJegs d'espais naturals, igualment que 
el Pla Provincial de l'any 73 tenia uns paratges preservats, 
uns elements singulars, ete., etc. Després hi ha uns plans del 
medi natural, que no és una figura adíent, un pla del medi 
natural no pot abarcar tota l'illa, o sigui han de ser zones 
més petites; un espai natural no pot ser objecte d'un pla del 
medi natural, pero no tots els espais naturals poden ser ob
jecte d'un pla del medi natural. Per consegüent, com que és 
d'impossible compliment, hem de votar que no i ens sap molt
de greu, pero de totes maneres no es preocupi per la protec-

. ció deis espais, és en maos del Parlament aixo, l'únie que 
hem de fer és reunir la Comissió, la Ponencia, que tant ho 
pot demanar el seu Grup com el nostre, com un altre, tenim 
tota la documentaeió del Govern en aquests moments, la te
nim tota i el que s'han de fer són propostes, com deia la 
Proposta de Resolució que va permetre la ereació d'aquesta 
Ponencia, per adoptar mesures cautelars perque no s'urba
nitzin, basta aixo. Si aixo s'arregla i aixo vol dir suspensions 
de planejament, no importa fer res més fins que arribin les 
Directrius, que aproximadament en tenim per un any de tra
mitació. 

Per eonsegüent no hem de tenir cap classe de dubtes 
sobre que nosaltres podem protegir els espais naturals, el que 
passa és que aquesta Proposta de Resolucíó que ens duen 
no és jurídícament correcta i per tant no la podem votar aflr
matívament. 

EL SR. PRESIDENT. 
Per part del Grup Parlamentari CDS, té la paraula el 

Portaveu, Sr. Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Moltes gracies, Sr. President. 
VuU assenyalar rapidament la posició del nostre Grup 

Parlamentari en relació a les propostes de resolució del Grup 
Parlamentari PSM-EEM. A la primera li donarem suport, 
tot i que ens sap greu votar mocions de reprovació, pero en 
aquest cas cree que el Govern es mereix que reprovem l'in
compliment deis acords de la Cambra. Jo cree que moltes 
vegades l'incompliment és justificat, n'estic absolutament con
venl;ut, pero de vegades és fins i tot molest per a la Cambra 
que el Govern no tengui simplement el detall de comunicar 
al seu venciment per que no ha pogut dur a terme el man
dat parlamentari corresponent. La relació de mocions apro
vades per aquest Parlament que el Govern no ha acomplit ja 
comenl;a a ser vertaderament alarmant. 

Quant a la segona, jo cree que el PSM-EEM acceptara 
de bon cor trobar una formulació adequada amb una nostra 
que va exactament en el mateix sentit de demanar el Pla de 

< 
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J)eSenvolupament Econ6mic de les Illes BaJears a aquest Par
¡amenl i vull insistir en aix6, perque, és important que ven
gW el Pla de Desenvolupament &!on6mic perque, si no, 
queim en un defecte que ja comenca a ser habituaJ en la 
practica del Govem en relació amb aqueUs plans que ha de 
sotmelre previament a I'aprovació parlamentaria, que és que 
per via d'aprovacions de plans pal'Cials, d'anticipar activitats, 
després el pla ordinari, el previst regularment peJ: la legisla
ció, deixa de tenir contengut. Jo deman quines podrán ser 
les alternatives que ofereixin el Pla de Desenvolupament Re
gional, si abans ja hem aprovat un Pla Extraordinari d'In
versions que no té res a veure, que és absolutament descon
nectat d'aquest Pla, deman per que servira el Pla de 
Desenvolupament Regional, i ens temem que la intenció no 
vagi una mica per aJIA, de fer un docurrtent que justifiqui 
més el que ja s'ha fet que un document per planificar aJIo 
que s'ha de fer. 

En relació amb el tercer, nosaJtres ens abstendrem, per
que no entenem la segona part de la formulació i no ente
nem que sigui necessari que aquest pla hagi de ser inclós dins 
el pressupost del 89. Ni tecnicarnent és correcte ni, a més, 
és necessari que aixo sigui així, perque ens sembla que aJ 
que ha de ser sotmes el Pla Extraordinari d'Inversions, si cal, 
és al Pla de Desenvolupament. 

IguaJment ens abstendrem al quart, per raons que no 
entenem que el rebuig de tota una política del Govem hagi 
de ser objecte d'un debat quasi precipitat com ho és un de
bat de proposicions de reducció després d'un Debat de Polí-

-tica -GeneraJ. 
Sí en canvi votarem la proposta n? 6, per congruencia 

amb la postura que ha pres el nostre partit en relació amb 
el «Plan de Empleo Juvenil» i finaJment, a pesar de les ob
jeccions, que jo entenc, que ha dit el Sr. PascuaJ, votarem 
afirmativament la n? 7, perque farem una interpretació una 
mica laxa d'ultimar en el termini de dos mesos la tramitació 
del CatMeg d'Espais NaturaJs, ens limitarem aJ compliment 
del mandat que té la Ponencia i així l'entenem i per tant, 
amb aquesta interpretació que vull que quedi paJesa en aquest 
Pie i per tant aJ Diari de Sessions, la votarem perque en el 
termini de dos mesos acabem la feina que la Ponencia Parla
mentaria té encomanada, i jo crec que fins i tot es podria 
fer més vi a, el que pass a és que, logicament, la tramitació 
del pressupost fa que el termini de dos meso s sigui raonable. 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT. 
Per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la pa

raula el Diputat Sr. Costa. 

EL SR. COSTA I CÓSTA: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Dir que majoritanament donarem suport les propostes 

de resolució presentades pel Grup Parlamentari PSM-EEM. 
La primera consideram que és de justícia donar-li su

port i que, a més, les iniciatives presentad es pel Grup SO
CIALISTA van pel camí de denunciar aquest incompliment 
per part del Govem de les resolucions que pren la Cambra 
i aquesta falta de respecte on és depositada la voluntat po
pular, que és en aquest Parlament. 

Amb la segona, no només hi estam d'acord sinó que 
és un tema que hem discutit no sois dins aquesta Legislatu
ra, sinó fins i tot a l'anterior, en la qUal un suposat pla de 

desenvolupament regional va ser tomat al Govem perque rea1-
ment més que un pla era una enumeració d'objectius sense 
cap en1la~ent i sense cap contingut de veritat coherent amb 
les necessitats de les nostres illes. 

A la proposta n? 3 ens abstendrem, perque creim que 
la importancia no consisteix que sigui un Pla Extraordinari 
d'Inversions o que sigui els mateixos pressuposts, pero de totes 
maneres volem fer notar l'oportunisme del Govem de pre
sentar aquest pla a través deIs mitjans de comunicació, sen
se que el Parlament n'estigui assabentat, de fer referencies 
permanents als debats d'aquest pla sense que ni tan soIs el 
coneguin els qui suposadament han de contestar a aquestes 
referencies. Si aixo significa un oportunisme per part del Go
vern, ho entenem i rebutjam aquest oportunisme; l'oportu
nitat del pla la discutirem quan sigui presentat. 

Amb la quarta hi estam totalment d'acord, tampoc no 
es podia esperar més d'un Govem que es declara liberal, que 
deixa els agents socials funcionar pel seu costat i que evi
dentment li preocupa molt més la riquesa que la pobresa; 
a nosaltres també, pero no en el mateix sentit, en un sentit 
bastant diferent. Vostes són coherents, ho entenem perfecta
ment, no els importen massa els que sofreixen perque tarn
poc no els hi donen suport, i aixa és coherent electoralment. 

Amb el punt n? 5 hi estarn totalment d'acord, creim que 
qualsevol esludi en aquest sentit ajudara a aquest Parlament 
a prendre decisions correctes, decisions meditad es, i arnés, 
documentades. 1 amb el punl n? 7 també hi estam d'acord, 
perque consideram que el CatMeg d'Espais NaturaJs es dis
cuteix en aquest Parlament, que pot solucionar alguns deis 
problemes, encara que creim que hi ha resolucions del Grup 
SOCIALISTA que milloren aquesta proposta i que esperam 
que facin reflexionar al Grup del PSM-EEM. 

He deixat per al darrer lloc el Pla d'ücupació Juvenil, 
com ha fet el representant del Grup Parlamentari proposant 
d'aquesta resolució. Jo puc entendre que els Grups oportu
nistes que pugen a tots els carros que passen per un camí 
sense saber on van es posin en contra d'aquest Pla d'ücupa
ció Juvenil, puc entendre fins i tot que gent com el Portaveu 
d'AP-PL al Congrés Nacional, al Parlament, estigui en con
tra d'aquest pla o que el Sr. Fraga s'hi manifesti en contra 
o que una gent simpatica per altra part, com Butraguefto 
o gent així, estigurn contra aquest pla, el que no puc enten
dre és que s'estigui en contra des d'una postura d'esquerres, 
des d'una sensibilitat d'esquerres, perque voste no ha donat 
cap raó per estar en contra d'aquest pla, ha dit que hi havia 
gent que tú estava en contra i que vostes s'hj sumaven, pu
gen aJ carro que passa per aquí, i aixa és coherent amb la 
seva política també, perque el que fan es pujar a tots els ca
rros sense saber 00 condueixen, i ja veurem on els dura. Jo 
no sé si voste coneix el Pla d'ücupació Juvenil, sUpOs que 
sí, pero un pais on hi ha 1.370.000 joves aturats, deis quals 
n'hi ha més d'un 7011,10 que mai no ha pogut trebaJIar, que 
aquesta relació, a més, no té comparació amb cap altre país 
europeu, consider que realment no mostra una sensibilitat 
especial envers aquest problema social i que, arnés, els qui 
estan en contra d'aquest pla en el fons estan en contra que 
els joves treballln; estan a favor, per tant, de la margioació 
d'una part important de la població jove espanyola, estan 
a favor que aquests joves no tenguin altre ocupació que 
trobar-se aJ carrer, perque s'ha comprovat sociaJment que la 
persona que aJs vint-i-dnc anys no ha trebaJIat mai té unes 
graos possibilitats de necessitar assistencia social durant tota 
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la seva vida. 
Jo cree, Sr. López, que si voste fos coherent, si voste 

volgués fer de veritat una política d'esquerres, una política 
sensible com diuen que defensen, retirarien aquesta proposta 
i no ens posarien en la situació de ser el Grup SOCIALIS
TA precisament que l'hagi de rebutjar. 

Moltes gracies. 

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

el Portaveu Sr. González i Ortea. 

EL SR. GONZALEZ 1 ORTEA: 
Sí; gracias, Sr. Presidente. 
Respecto a la primera propuesta, vamos a votar que no. 

Vamos a votar que no porque podríamos considerar cons
tructiva, dentro de la línea que el Sr. Ricci había presentado 
la suya en el apartado c), en el que se reitera y urge al Go
bierno a dar cumplimiento a las resoluciones y mociones, no 
evidentemente en cuanto a la reprobación, y no porque el 
propio Sr. López Casasnovas decía que otro Grupo Parla
mentario, el Grupo SOCIALISTA, que había adoptado la 
posición de pedir explicaciones al Gobierno sobre unos in
cumplimientos de unas detemiinadas propuestas, a mí me pa
rece que eso es una postura constructiva, no me duelen pren
das decirlo, es constructivo decirle al Gobierno «Esta 
propuesta concreta de resolución no la has cumplido. ¿Por 
qué no la has cumplido?» y permitir que el Gobierno se ex
plique y nos dé las razones antes de pedir la reprobación del 
Gobierno, la reprobación de determinados Consellers o de 
determinadas políticas, yo creo que primero hay que dejar 
hablar, primero hay que escuchar y después ya veremos si 
hay o no' hay que reprobar. 

Algo parecido sucede con la propuesta n? 4 y por con
siguiente también la vamos a votar en contra. 

A la n? 2, sobre la presentación del Plan de Desarrollo 
económico, vamos a votar que sí y vamos a hacerlo porque 
nos parece bien que se presente ese plan, pero, claro, yo voy 
a decírselo con franqueza, la verdad es que el plan de des
arrollo en que ustedes piensan es muy distinto del plan de 
desarrollo en que pensamos nosotros; de todos modos ya ha
brá tiempo de discutirlo cuando venga. 

El punto n? 3 se refiere al rechazo a que aquí no se 
haya presentado el plan de inversiones, yo creo que eso ya 
está contestado en el debate de esta mañana y lo contestó, 
a mi juicio muy bien, el Presidente y que está también con
testado por nuestro Grupo al apoyar una propuesta del Sr. 
Ricci de que eso se presente aquí en un plazo breve y próxi
mo, cuando además se tengan los mecanismos de financia
ción perfectamente conocidos. Nos parecería francamente in
sensato haber presentado aquí un plan de inversiones de miles 
de millones de pesetas del que ni siquiera se conocen cuales 
son las reales posibilidades de inversión por parte de la Co
munidad, por parte de la Administración Central y a qué 
métodos o mecanismos de financiación hay que acudir para 
poder abordarlo. Cuando eso esté pensado, cuando eso esté 
madurado, lo discutiremos. 

Respecto al punto 5, el estudio y la problemática social 
y económica con motivo de la entrada de la Acta Unica Euro
pea, también antes lo contestábamos, estamos absolutamen
te de acuerdo con cuantos estudios nos pueda facilitar el Go
bierno ante una situación que va a ser verdaderamente 

importante para nuestra Comunidad y para todo el país. 
A la propuesta n? 7 nos gustaría enormemente decir que 

sí lisa y llanamente. Esta mañana en nuestra intervención in
sistíamos en que éste nos parecía uno de los puntos funda
mentales para concretar lo que ha venido siendo durante este 
año y pico de Legislatura una constante petición de todos 
los Grupos de esta Cámara, que adoptemos en conjunto una 
política clara y terminante con relación a los espacios natu
rales. Lo que pasa es que yo me temo también, como otros 
portavoces han dicho, que en los términos exactos en que 
está redactada la proposición sea de imposible cumplimien
to. La Ponencia, concretamente, ha tenido hasta ahora creo 
recordar que dos reuniones exclusivamente, dos reuniones, y 
la segunda se ha limitado simplemente al reparto de una de
terminada documentación que se había pedido al Gobierno, 
bueno, de todos nosotros depende que efectivamente esas reu
niones sean más frecuentes y más fructíferas, nosotros esta
mos absolutamente dispuestos a trabajar cuanto sea necesa
rio para la consecución de esta finalidad, finalidad que era 
doble, porque aquí se aprobó ya una propuesta con motivo 
del Debate de Ordenación del Territorio que consistía en que 
rapidamente, con urgencia, no la tengo delante y no recuer
do los términos eXactos, pero creo recordar que era que con 
urgencia o con rapidez se adoptaran por esta Ponencia las 
medidas cautelares que fueran precisas, relegando o retrasando 
a un segundo término, para verlas con más calma y con más 
detalle, el conjunto del catálogo y el conjunto de las pro
puestas que nos hacía el Gobierno en relación con este 
asunto. 

En este caso, por consiguiente, nuestra voluntad es ma
nifiesta, pero sinceramente creemos que de alguna manera 
.habría que modificar la redacción de esta propuesta de ma
nera que no sea tan terminante que dentro de dos o tres me
ses nosotros mismos tengamos que decir que nos reproba
mos, reprobamos a los Sres. Diputados de esta Cámara 
porque han sido incapaces de cumplir una resolución que 
ellos mismos se han impuesto. 

Finalmente, sobre la propuesta n? 6, del Plan de Em
pleo Juvenil, aquí ha habido una referencia por cierto a la 
postura de un presunto portavoz del Grupo AP-PL en el Con
greso de Diputados, ya me conlará después el Sr. Costa quien 
es ese portavoz, porque lo desconozco y de conozco también 
las manifestaciones de ese o de otros portavoces que haya 
podido haber, del Sr. Fraga y de cualquier otro. En esencia, 
desde luego, yo creo que las opiniones, fueran de quien fue
ran en el Congreso de Diputados serían bastante más funda
mentadas y documentadas que las que podamos hacer aquí, 
porque podemos tener un somero conocimiento de ese plan, 
pero en cualquier caso no estarnos en condiciones de deba
tirlo y discutirlo en profundidad; ni esta mañana ha surgido 
ese tema, ni nadie, ni siquiera el Grupo del PSM-EEM, nos 
ha desarrollado la problemática con la suficiente amplitud 
como para que podamos tomar una postura. Por consiguien
te, nosotros nos abstendremos en este punto. 

Nada más, muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per defensar la Proposta de Resaludó presentada pel 

Grup Parlamentari ... Sí, Sr. Casasnovas. Per que demana la 
paraula? 
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EL SR. I..DPEZ 1 CASASNOVAS: 
Per qüestió d'ordre, Sr. President, si m'ho permet. Per

que aquí s'ha dit per reiterats portaveus, sobre el punt 7 con
cretament, que no hi hagués una mala interpretació. La nos
tea voluntat, Sr. President, si em dóna la paraula ... 

EL SR. PRESIDENT. 
Es que no sé .. . 

EL SR. I..DPEZ 1 CASASNOVAS: 
Concretament per precisar el sentit de la resolució n? 

7. M'hauria agradat molt entrar en la n? 6, Sr. Costa, pero 
no; en la n? 7, perque tots els Grups Polítics puguin tenir 
clar el que voten. 

EL SR. PRESIDENT. 
Té la paraula per fer el que voste ha dit, pero per a res 

més. 

EL SR. I..DPEZ 1 CASASNOVAS: 
D'acord, Sr. President. Efectivament volíem que quedas 

constancia que la resolució que nosaltres presentam, la n? 
7, va dirigida en el sentit que la Ponencia parlamentaria ulti
mi, en el termini de dos mesos, J'estudi del Catateg d'Espais 
Naturals que té damunt la taula. Punt. 

EL SR. PRESIDENT. 
Moltes gracies, Sr. López i Casasnovas. Per defensar la 

Proposta de Resolució del Grup Parlamentari UM, té la pa
raula el Port~veu Sr. Miquel Pascual. 

EL SR. PASCUAL 1 AMOROS: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Si com he dit avui matí hi ha determinades zones de 

Mallorca com la Serra de Tramuntana, com els municipis de 
Campos, les Salines i Arta, si tata l'illa de Menorca, si tota 
I'illa de Formentera i tota l'illa d'Eivissa manco Eivissa ciu
tat es poden acollir al Fons Europeu d'Orientació i Garantia 
Agrícola i per tant poden rebre subvencions, una comarca 
tan deprimida com el Pla de Mallorca és exclosa de qualse
vol tipus de subvencions deIs fons estructural s de la Comu
nitat Economica Europea. A més d'aixo, el Pla de Mallorca 
és una zona cerealista, productora deeereals, i tots sabem que 
la Comunitat Economica Europea incentiva l'abandó de les 
terres i el retir anticipat deIs pagesos pel que atany a cereals. 
Thmbé, si repassam el padró i repassam municipi per muni
cipi i agafam com a base 100 els habitants que hi havia el 
1950, ens trobam que a Costitx el 1986 n'hi ha 69, a LIoret 
de Vista Alegre, 76; a LIubí, 73; a Maria de la Salut, 72; 
a Montulri, 70; a Petra, 54, si bé s'ha de tenir en compte 
que d'aquí s'ha segregat Ariany, pero així i tot ens aniríem 
a 74; a Sant Joan, 76; a Santa Eugenia, 77; a Sineu, 69 i 
solament Sencelles és l'únic poble que no és regressiu, té un 
índex de 149. 

Per tant, al Pla de Mallorca hi ha una emigració cons
tant de cap a Palma i de cap a la periferia, de cap a la costa 
de Mallorca. Es urgent, per tant, trobar unes fórmules per
que la gent quedi a viure al Pla de Mallorca, a posta nosal
tres hem presentat aquesta proposta de resolució que consis
teix que el Govern ha d'elaborar un pla territorial parcial del 
Pla de Mallorca. Per que aquesta figura i no una altra? En 
primer tloc, perque un pla sigui efectiu ha de ser exeeutiu, 

ha de tenir fon;:a de llei, tot el que siguin plans que no ten
guin forca de llei són plans que neixen morts, perque nor
malment no serveixen per a res. 

~article 5 de la LIei d'Ordenació Territorial defineix els 
objeetius deIs plans territorials parcials, que diu que tenen 
com a finalitat l'ordenació d'arees geográfiques supramuni
cipals i es tracta d'aconseguir un creixement equilibrat del 
nivell de la qualitat de vida deIs seus habitants a través d'unes 
fórmules de desenvolupament socio-economic. Ens hem tro
bat que efectivament hi ha hagut una coincidencia entre la 
finalitat d'aquesta proposta de resolució i la d'una altra del 
Grup Parlamentari MIXT, jo evidentment proposaré una 
transacció, el que passa és que abans he d'explicar en quins 
termes podem nosaltres acceptar-la. 

La proposta del Grup Parlamentari MIXT parla d'un 
pla de desenvolupament deIs pobles de l'interior, aixo és una 
figura que no existeix i per tant cree que és millor posar un 
pla territorial parcial del Pla de Mallorca. En segon lloc, fa 
referencia als pobles de la Mancomunitat del Pla -parlo de 
la proposta del Grup Parlamenari MIXT-, nosaltres no ho 
especificam i si no ho feim és intencionadament, perque si 
nosaltres demanam posteriorment que s'ha de fer un poI de 
desenvolupament a través d'un polígon d'industrialització 
agro-alimentaria, ho feim perque hi hagi més llibertat, per
que si és necessari que s'afegeixi algun municipi com pugui 
ser Búger, per posar un exemple, com pugui ser Porreres, per 
posar-ne un altre, com podrien ser alguns del Reiguer, com 
Mancor de la Vall o Selva, es tengui llibertat de poder-Ios-hi 
afegir. 

El que aporta realment la proposta deí Grup MIXT és 
que dóna dos mesos per presentar aquest pla al Parlament, 
dóna un termini. Nosaltres, que evidentment som un Grup 
Parlamentari que donam suport al Govern, no podem ad
metre terminis que d'entrada sabem que són irrealitzables i 
per tant proposarem, si ho accepta el Sr. Ricci, un termini 
de sis mesos referit a la presentació deis criteris del pla terri
torial parcial, segons preveu la Disposició Transitoria Unica 
de la LIei d'Ordenació Territorial. 

Per tant, la tran¡¡acció que proposaríem seria la següent: 
«El Parlamentde les Illes Balears insta el Govern de la Co
munitat Autonoma a la formació del Pla Territorial Parcial 
del Pla de Mallorca per tal que en general es prenguin les 
mesures neeess.aries per al seu desenvolupament socio
economic i que en particular -i aquí també canviaríem la 
nostra redacció- es consideri la construcció d'un polígon 
ct'industrialització agro-alimentaria de caracter supramu
nicipal. 

El términi de presentació deIs criteris generals al Parla
ment, segons la Disposició Transitoria Unica de la LIei d'Or
denació Thrritorial, sera de sis mesos». Si el Grup Parlamen
tari MIXT ho accepta, i els altres Grups Parlamentaris no 
hi tenen inconvenient, jo passaría aquesta pro posta a la Pre
sidencia del Parlament. 

EL SR. PRESIDENT. 
Per part del Grup Parlamentari MIXT, té la paraula el 

Diputat Sr. Ricci. 

EL SR. RICCI I FEBRER: 
Jo cree que és bo que estiguem disposats afer transac

cions i també vull dir que crec millor fins i tot la proposta 
d'UM i he de comencar per reeoneixer que eH té un coneixe-
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ment molt més profund de la zona que jo. Com que aquí 
l'important és l'esperit, i tots dos coincidim, no hi ha cap 
problema, si bé em va bé que marqui un termini, perque, 
jo insisteixo, quan no hi ha un termini no es fan les feines. 
Per tant, tal com ho ha redactat el Sr. Pascual, ho accepto 
completament, i deim que sí a la transacció. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT. 
Aquesta Presidencia demana al Sr. Pascual que faci arri

bar aquí la seva proposta d'esmena. 
Té la paraula el Conseller d'Ordenació del Territori, Sr. 

Saiz. 

EL SR. CONSELLER D'OBRES PUBLIQUES I ORDENA
CIO DEL TERRIlDRI (Jeroni Saiz i Gornila: 

... intervención para marcar, como ha venido haciendo 
hasta ahora el Vicepresidente del Gobierno, la opinión con 
referencia a este tema. Simplemente para ratificar que efecti
vamente de los estudios que se vienen realizando en la re
dacció de las Directrices de Ordenación Thrritorial, se ha de
tectado la existencia de esas características singulares en esas 
poblaciones en cuanto a su vida agrícola dificil, la regresión 
de la población, carencia de los más elementales servicios de 
agua, alcantarillado, ete., ete., que a nuestro entender justifi
can plenamente que se redacte un plan territorial parcial tal 
como está previsto en la. Ley de Ordenación Thrritorial. 

Entendemos que ambas propuestas eran perfectamente 
ajustadas a las previsiones de la ley, únicamente habríamos 
pedido en un principio una consideración respecto a los pla
zos en la propuesta que había hecho el Grupo MIXlD, des
de el momento en que se ha aceptado la transacción no te
nemos nada que aftadir a este respecto, efectivamente el plazo 
de dos meses era practicamente imposible de cumplir y en 
cambio entendemos que el plazo acordado de seis meses para 
la presentación de las Directrices puede cumplirse perfec
tamente. 

Consecuentemente, desde el punto de vista del Gobier
no, se considera que las propuestas son perfectamente reali
zables y que en consecuencia tienen viabilidad práctica. 

Muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT. 
Per part del Grup Parlamentari PSM-EEM, té la pa

raula el Diputat Sr. Serra. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
Sí; gracies, Sr. President. 
Pensam que ens trobam davant una proposta positiva, 

assenyada, pero tenim molta de por de veure el resultat con
cm d'aquesta proposta, i direm el perque. No fa molts de 
dies ens deia un pages que quan arribassin els plans d'actua
ció per a la pagesia mallorquina probablement ja no queda
rien pagesos, i aixo és un poc la por que tenim a pro;ectes, 
tant de l'Estat com el de Campos, per ctemple, com d'aquest 
tipus de proposta, que tecmcament és molt ben presentada 
per UM, pla territorial parcial, parla de la viabilitat o no 
d'un pollgon d'industrialització agro-alimentaria, tot aixo és 
perfecte per a nosaltres, eos pareix molt bé i ho assumim 
i ho vofarem, pero tenim molta por que la lentitud governa
tiva i al mateix temps la poca polltica economica del Govern 
de la Comunitat i també del Govern de l'Estat vers aquest 

tipus de problematiques faci que quan tot aixo sigui en mar
xa, si no hi ha una actuació economica directa de xoc rapi
da, les mesures que puguen afrontar no arribin massa tardo 

Per aixo creim que el tema és ben plantejat d'acord amb 
la Llei d'Ordenació Thrritorial, pero fa falta l'empenta del 
pla economic de les Balears o de desenvolupament regional, 
aW com es vulgui dir, fa falta al mateix temps que aixo es 
tengui en compte pressupostanament, cosa que no es fa al 
pressupost del Govern de la Comunitat, greu contradicció, 
com tampoc no hi ha res al Govern de l'Estat per a aquestes 
qüestions i per tant eos trobam davant una pro posta que si 
bé la veim positiva i la votam, sí volem detectar que aixo 
pot ser només un globus, i nosaltres no voldríern que fos 
un globus, sinó que fos un avió i que no caigui mai. 

EL SR. PRESIDENT. 
Per part del Grup Parlamentari CDS, té la paraula el 

PoTtaveu Sr. Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Moltes gracies, Sr. President. 
Molt breument, només en funció de la cortesia parla

mentaria, prendre postura per les raons que ja ha exposat 
el Sr. Miquel Pascual, votarem aquesta proposta de resolu
ció, encara que compartim algunes de les objeccioos i de les 
precaucions que ha exposat el Sr. Serra. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT. 
Per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la pa

raula el Diputat Sr. Valentí Valenciano. 

EL SR. VALENCIANO 1 LOPEZ: 
Gracies, Sr. President. 
El Grup Parlamentari SOCIALISTA veu positiva aquesta 

preocupació per la problematica d'una zona concreta de Ma
llorca i concretament també d'una arca específica com és 
l'agricultura, pero també hem de dir que resulta curiós que 
després de tot el que han debatut aquí els Grups Parlamen
taris, del que s'ha parlat de turisme, d'indústria, d'economia, 
de finan~ament, d'assistencia social, només es parli única
ment i exclusivament d'una zona concreta de Mallorca i dios 
d'aquesta zona, d'una area economica amb referencia ex
pressa. 

Jo vull mencionar, si m'ho permet el President, una ses
sió informativa que va tenir lloc aquí fa dos mesos a la Co
missió d'Ordenació Thrritorial, on es va debatre amb el Con
seller d'Agricultura que el Pla de Mallorca ja es trobava en 
una situació difícil, que era una comarca agrícola que de
manava solucions, que no demanava promeses, sinó que de
manava realitats, i van dir aixo i van fer especial menció quan 
precisament es redactava l'avantprojecte de pressúposts per 
a l'any 89, és a dir, quan hi havia temps d'introduir· solu
cioos concretes si es volia donar una passa endavant en aquest 
sentit. Després d'haver passat per la Comissió d'Economia 
i Hisenda tots els Coosellers, no hem vist per part de cap 
Conselleria economica inV'etSora cap intenció concreta de fer 
res per a aquesta comarca. 

Per tant, nosaltres veim positiu i creim que val més arri
bar tard, pero arribar; per coDsegÜent estam d'acord i vota
rem aquesta resolució aflrmativament. El que sí voldríem 
avan~ és una cosa ben concreta i és que el Grup Parla-
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mentari SOCIALISTA no vol que aixó només quedi en pro
meses, no vol que sigui fum de formatjades ni que quedi 
eolaire, sinó que volem realitats, per tant jo ja puc avan~ar 
que el Grup Parlamentari SOCIALISTA dura unes esmenes 
concretes al pressupost de l'any 89 perque aixó pugui ser rea
litat i també demanarem coherencia als Grups Parlamentaris 
a l'hora de votar aquestes esmenes que faran possible que 
tot aixó sigui realitat. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESlDENT: 
Per defensar les pro postes de resolució del Grup Parla

mentari CDS, té la paraula el Portaveu Sr. Francesc Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS I ROSANES: 
Moltes gracies, Sr. President. 
Intentaré resumir, perque són moltes les nostres propos

tes de resohició, peró intentaré no reiterar arguments ja ex- _ 
posats en el transcurs del debato 

La primera proposta de resolució significa la constata
eió de la preocupació d'aquest Parlament que nosaltres vo
lem transmetre a l'opinió pública, volem transmetre al Go
vern Central, volem transmetre a les Corts Generals, de la 
preocupació d'aquest Parlament eom a legítim representant 
de la Comunitat Autónoma, per tant de la preocupació de 
la Comunitat Autónoma, perque el procés de desenvolupa
ment de l'Estat de les Autonomies es troba frenat per l'acti
tud del Govem Central. 

Es un tema que nosaltres hem denunciat, compartim 
aquesta preocupació tots els Grups Parlamentaris de la Cam
bra menys un i per tant no fa falta insistir en la seva defensa. 

La segona proposta de resolució, un poc més complexa, 
demana un acord parlamentari de tal manera que la refor
ma de l'Estatut d'Autonomia per un costat es redacti dins 
el si de la Comissió no permanent constituida a la Cambra, 
aixo com a resolució parlamentaria, i feim una defmició, que 
és la segona part, que aquesta tal vegada no sera tan com
partida pels altres Grups Parlamentaris, sobre la posició que 
nosaltres plantejam en aquest Parlament de manera elara, 
com a posició del nostre Grup, sobre el tema sobre el qual 
nosaltres entenem que ha de versar la reforma estatutaria, 
que a més de la competencial, és a dir, de tot el titol II, abasta 
el capítol I del títol I1I, és a dir, la reforma del funciona
ment parlamentari, ja hem parlat en distintes ocasions 
d'aquesta qüestió, i en tercer !loc dels artieles 37 i 38', és a 
dir, la definició i composició deIs Consells Insulars. 

Aquest és, des del nostre punt de vista, independentment 
que també puguin quedar tocades per aquesta reforma dis
posicions addicionals i transitories de l'Estatut, és la posició 
del nostre Grup sobre l'abast de la reforma estatutaria i cree 
que és una manera de comen~ar a centrar la qüestió, des 
de la nostra optica. 

La proposta de resolució n? 3 jo cree que connectara 
amb les recents vocacions insularistes de deterrninats Grups 
d'aquesta Cambra en el sentit que ens manifestam, per un 
costat que el Parlament de les Illes Balears proclarni la vo
luntat d'exercir el dret de reclamar les competencies d'aques
ta Comunitat Autonoma i la Comunitat Autonoma així ma
teix proclarni la voluntat d'efectuar la distribució de 
competencies entre els Consells Insulars de conformitat amb 
el que preveu l'artiele 39 de l'Estatut. Cree que aixo és una 
manifestació de caracter institucional que pot trobar un am-

pli suport que esvaeixi preocupacions tant del costat d'estran
yes caixes de Pandora com de cara al fre que la no assump
ció de competencies autonomiques per part deis Consells 
Insulars podria produir dins els ciutadans d'aquestes illes i 
la consegüent frustració. 

La nostra proposta de resolució n? 4 és quasi un repte, 
ve a conseqüencia del debat que hem tengut avui matí sobre 
la connexió deIs treballs d'aquest Parlament en relació amb 
les preocupacions deIs ciutadans. Jo vull recordar que al pres
supost de l'any passat existia una partida que dios l'argot que 
varem desenvolupar dins la Ponencia parlamentaria, dins el 
pressupost d'enguany, de l'any 88, hi havia una partida des
tinada a estudis, investigacions de tipus sociologic i nosaltres 
li diem mig en broma el CIS del President Cañellas, doncs 
bé, resulta que d'aquesta partida sembla que no s'ha gastat 
ni una pesseta, a pesar que hi ha resolució parlamentaria que 
parla d'una enquesta sobre la valoració de les institucions, 
dones ara no sal tres en plantejam una altra que deriva d'una 
mica de polémica que hem tengut avui matí. Voldríem co
neixer exactament un pols de la situació en relació amb les 
preocupacions deIs ciutadans de les nostres illes, hi ha els 
doblers al pressupost, no s'han gastat i instam el Govem per
que ho faci. 

La nostra proposta de resolució n? 5 és la manifestació 
d'una preocupació pel Pla de Vivenda Pública que el Go
vem ha fet arribar a aquesta Cambra i manifestam una preo
cupació perque els objectius que marca aquest pla, encara 
no ha entrat en debat en aquesta Cambra, pero ens semblen 
tremendament poc ambiciQsos,- ens parlen de possibilitats fi
nanceres de desenvolupar unes 160 vivendes anuals i es plan
teja un objectiu de 200 vivendes anuals. Nosaltres volem que 
aquest objectiu almanco es dupliqui i dic almanco perque 
entenem, com ja he dit avui matí, que, primer, la constata
ció de necessitats socials en aquesta materia són profundes 
i grans, només a Palma podríem parlar que existeix un defi
cit de vivendes públiques, de vivendes de promoció pública 
de caracter social, de no menys de 3.000 i probablement fms 
a 5.000 habitatges, en conseqüencia ens pareix que un pla 
l'objectiu del qual arribi a plantejar-se la construcció de 200 
vivendes anuals és un pla molt poc ambiciós i és un pla que, 
a més, ha de ser molt estimulat en vista de les dades de la 
cojuntura del sector de la construcció, que són molt preocu
pants, amb una incidencia molt negativa sobre l'atur del sec
tor a les nostres illes a curt termini. 

En conseqüencia, subvenir una necessitat social i al ma
teix temps exercir una política estimuladora no soIs de l'ocu
pació dins el sector, sinó ates l'efecte, reeonegut efecte esti
mulador deis altres sectors que té el sector de la construcció, 
constituiria una aportació positiva, una aportació molt favo
rable a l'evolució positiva deIs indicadors economics''de la nos
tra Comunitat, de rebaixa de les taxes d'atur i en definitiva 
de subvenir una necessitat social ampliament sentida. 

La nostra proposta n? 6 és clara, concreta i de moda. 
El Govem Central va proposar dins el Projecte de Llei de 
Pressuposts la supressió paulatina del plus d'insularitat. Una 
esmena aprovada a darrera hora al Congrés de Diputats, pre
sentada pel Grup SOCIALISTA, ha per!longat per un any 
la vigencia d'aquest plus d'insularitat. Nosaltres entenem que 
les causes que varen motivar la introducció d'aquest plus d'in
sularitat, tenint en compte que els funcionaris són percep
tors de rendes fixes iguals en tata la geografia, mentre que 
les diferencies de nivell de vida entre les distintes regions es-
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panyoIes justifiquen sobradament la pervivencia d'aquest plus, 
aquest plus és obligat tant per al Govern Central com per 
al Govern de la Comunitat Autonoma en determinad es clas
ses de funcionaris especialment els transferits, i voldríem, pri
mer un pronunciament d'aquest Parlament davant el Govern 
Central perque aquest plus perduri no solament a Mallorca 
l'any 1989 i, a més, I'assumpció del compromís per part del 
Govern de la Comunitat Autonoma de la seva vigencia aquí. 

Es quasi ja un topic que a cada debat general sobre l'es
tat de la Comunitat Autonoma haguem de parlar del Con
seH Economic i Social, és una reiteració, jo ja no sé quantes 
vegades s'ha demanat al Govern la rernissió, la constitució 
del Consell Econornic i Social, i nosaltres volem donar una 
vegada més una oportunitat al Govern i anunciam de mane
ra formal que si el Govern en finalitzar l'any no ha remes 
a aquest Parlament el Projecte de Llei del Consell Economic 
i Social, aquest Grup Parlamentari, a principis del proxim 
període de sessions presentara una proposició de llei en aquest 
sentit. 

No és mal de fer, senyors del Govern, hi ha models d'al
tres Comunitats Autonomes, hi ha models al Dret Compa
rat, i si el Govem té avan~ades les seves feines, l'únic que 
ha de fer és ultimar-les i remetre-les i donara satisfacció, en
cara que amb moIt de retard, a una vella, antiga i reiterada 
aspiració dels distints Grups Parl~entaris d'aquesta Cambra. 

La proposta de resolució n. 8 fa referencia al Pla Eco
nornic regional, és una proposta que ja hem tengut ocasió 
de comentar prenint postura en distintes proposicions d'al
tres Grups Parlamentaris. «El Parlament constata l'incom
pliment de la resolució parlamentaria de dia 5 de novembre, 
aprovada per unanirnitat -diu la nostra proposta- sobre 
l'elaboració d'un pla de desenvolupament regional i n'urgeix 
el seu n\pid acompliment». Voldríem transaccionar la redac
ció amb la del PSM-EEM, podríem fer una proposició que 
fos el conjunt unió de dues, incloure la tramitació per la via 
de l'article 170 i l'altra condició que posa la Proposició del 
Grup PSM-EEM, que és assenyalar com a terrnini el proper 
període de sessions. Incloent aquests dos elements crec que 
queda una proposició que podem assurnir els dos Grups, que 
podem presentar de manera transaccionada si el Grup PSM
EEM ho accepta. 

Voldríem insistir en la necessitat d'aquest pla i en la ne
cessitat d'incardinar qualsevol pla extraordinari d'inversions 
dins els objectius que aquest pla assenyali. Segons manifes
tacions extraoficials del mateix Conseller d'Econornia i Hi
senda, el Pla de Desenvolupament Regional esta avan~at i 
no podríem entendre de cap manera que trobant-se avan~at 
un Pla de Desenvolupament Regional es dugués a terme un 
Pla Extraordinari d'Inversions, que altres Grups reclamen al 
Govem que el dugui al Parlament. Per cert, el Pla Extraor
dinari d'Inversions, aquest que sabem de la seva existencia 
extraoficialment, suposam que és del Govem i que es dema
na al Govem que el dugui al Parlament; a nosaltres ens agra
daria, entre altres coses que el Govem es pronuncias sobre 
la titularitat, la propietat o l'autoria d'aquest Pla Regional, 
perque si no fos seu i Ji demanassim que ho envias al parla
ment tal vegada el seu autor en demanaria el «copyright». 

Les propostes n?s 9, 10, 11 i 12 les passaré moIt rapida
ment. La n? 9 demana una reestructuració de la Comissió 
Provincial d'Urbanisme adequant-la a les composicions polí
tiques deis distints Consells Insulars en les seves seccions in
sulars i a la parlamentaria, a la provincial. Cree que és una 

sol·licitud que encadena de manera molt adequada amb el
que s'ha debatut en aquest Parlament i que la nova sensibili
tat insularista dels distints Grups de la Cambra no podra re
butjar, n'estam absolutament segurs. 

Les n?s 10, 11 i 12 són molt puntuals. La n? 10 insta 
el Govern a la rapida finalització del Centre de Son Tugores, 
assenyala un tennini que pensam que és raonable, pero ente
nem que la situació d'aquest centre no pot perdurar més, per
que el que es fa és no donar compliment a una necessitat 
ampliament sentida que tots els Grups de la Cambra com
partim, que no entenem que una partida pressupostaria, ~l 

contengut, l'abast temporal i la dimensió quantitativa de la 
qual es va transaccionar de cara al pressupost del 1988, com 
aquest centre sembla un fer i desfer constant que veim que 
no arriba al seu port. Ens agradaria un pronunciament ciar 
i una posició definitiva i decisiva del Govern. 

La n? 11 fa referencia a la necessitat que el Govern adop
ti les mesures necessaries per protegir la xarxa deIs monu
ments prehistorics de les IIIes Balears de tal manera que tant 
els protegeixi deIs actes vandhlics com hi faciliti les visites i 
I'accés del público 1, per últim, la n? 12, fa referencia a la 
potenciació de l'autonornia del Consell de la Joventut de les 
Illes Balears. 

Mol tes gracies, Sr. President, i m'excusi per haver sobre
passat el temps. 

(El Sr. President s'ha absentat de la sala, la Sra. Vice
Presidenta Primera presideix el debat). 

EL SR. PRESIDENT. 
Por parte del Gobierno, tiene la palabra su Vice-o 

presidente. 

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

Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Comencem per veure cada una de les propostes de reso

lució que fa el Grup Parlamentari CDS, amb una qüestió 
previa. El Pla Extraordinari d'Inversions l'ha elaborat el Go
vern de la Comunitat Autonoma, ja ho he manifestat abans, 
li torn a dir ara i també li manifest que tenim pensat dur'lo 
aquí, que hi ha resolucions que així ho demanen i l'únic que 
jo he dit és que el que s'intenta amb aquest pla és que es 
discuteix en el Parlament, perque ja no sigui només patri
moni del Govem de la Comunitat Autonoma, sinó que passi 
a ser patrimoni de tota la Cambra, si així ho aprova, pero 
I'ha elaborat el Govem. 

Feta aquesta puntualització, anem per la primera molt 
breument. «El Parlament de les Illes Balears constata amb 
preocupació el procés de desenvolupament», si jo hagués ha
gut de prendre la mateixa determinació que he pres amb al
tres resolucions quan era el Parlament el que havia de cons
tatar i no el Govem, passaria per alt aquesta resolució, pero 
no pue fer altra cosa que aturar-me un momentet, perque 
precisament el primer en constatar la preocupació pel procés 
del grau de desenvolupament de I'Estat de les Autonornies 
va ser el mateix President de la Comunitat Autónoma, ahir 
al matí, quan va eomen~ar el seu discurs davant aquesta 
Cambra. 

Hem de recordar que va ser el President de la nostra 
Comunitat Autónoma que precisament va dir que en aquests 
moments assistíem a un procés en el quall~stració Cen-
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tral recuperava competcncies no per la via del Orel, sinó per 
la via del fet. També va ser el President de la Comunitat 
AutoIlOma que va denunciar que mitjan~aIlt actituds que jo 
na qualificaré perque ja s'hao debatut, que davant actituds 
de l'Administració Central, ellJIOCés de descnvolupament de 
I'Bslat de les Autonomies havia sofert una forta frenada . Per 
tant, amb tol a~('>. no prene postura en la resolució, sinó que 
constat que si el Parlament pren en consideració aquesta re
solució, haura pres en consideració, haura acceptat, haura 
afirmat i haura donat suport precisament a la denúncia feta 
ahir al matí pel nostre President. 

Pero encara hi ha més, no solament hi ha d'haver preo
cupació pel procés de desenvoJupament de I'Bstat de les AUlo
nomies, fet, per cert, que tots els Grups Parlamentaris de I'ar t 
polític nacional excepte un no han ma ni festat, tots, no és 
manco cert també que s' ha reclamat una i altra vegada que 
el President de l'Estat Espanyol, el nostre President, inde
pendentment d'idees, tengui en compte totes les Comunitats 
Autonomes, les assegui a una mateixa taula i es posin a tractar 
el tema del desenvolupament autonomic partint de les Co
munitats Autonomes. Seria insistir en un debat ja fet, crec 
que a~o són elements prou importants perque es pugui pren
dre en consideració aquesta resolució. 

Quant a la proposta segona, si no és la segona sera que 
no les tenim en el mateix ordre, pero sabra a que cm refe
rese, quant a la proposla de la reforma de l'Estatut, deix que 
siguin els Grup Parlamentaris, si a voste no ti sembla mala
ment, els qui es defineixin sobre el -qlJe es pot reformar i 
el que no es pot reforma r i el que no es pot reformar, amb 
el benentes que si s'aeordés aquest punt seria encotillar no
més en certs aspectes concrets la possibilitat de la reforma. 
No obstant a~o, sera el Parlament que ho haura de decidir. 

Quant a la tercera, no pel grau de contestació significa 
que no ti donem importancia, pero perque és molt impor
tant i no té volta de fulla, com deim, estam conformes i cree 
que amb ar;o tots els Grups Parlamentaris estaran d'acord, 
pero no perque hi estiguem d'acord, sinó perque és una exi
gencia propia del nostre Estatut, em referesc al desenvolupa
ment de l'article 39. Per tant, conforme. 

«El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a rea
litzar i publicar una enquesta on faci referencia a les seves 
preocupacions». Jo li he de dir que aquesta resolució no té 
res a veure amb l'anterior, enhorabona, estam d'acord, la po
dem realitzar, pero no té res a veure amb l'anterior, on de 
deia quina enquesta s'havia de fer, com s'havia de fer, quin 
barems, que s'havia de presentar el qüestionari, que el Par
lament I'havia d'aprovar, que després haviem de sortir al ca
rrer, que havíem de tornar aquí..., no té res a veure, no me 
les compari. Ar;o és una feina concreta i que voste coneixer, '. 
si es du a terme i perque el Parlament ho aprova, quins són 
els resultats per poder criticar si s'han fet bé o no s'hi han 
fet i si la seva confecció s'ha fet adequadament. Per tant, 
cap problema. 

Quant a la següent, «El Parlament constata l'insuficient 
objectiu assenyalat al Pla de Vivendes», jo en aquest sentit 
he de fer dues consideracions, la primera, que no es pot con
fondre la necessitat amb allo que nosaltres podem o pensam 
fer en funció deis nostres rnitjans, vull dir que voste digui 
que el que ha presentat el Govern és el pla de necessitat, jo 
ti he de dir que no, no es pot confondre, ha presentat la pos
sibilitat que tenia aquest Govern per poder comen<;ar a dur 
endavant el Pla de Viven des, perque el primer que s'ha de 

fer, la primera fase, i voste és un expert en la materia, sabra 
que precisament ha de ser la quantificació de les necessitats 
a partir de La demanda real i res millor per coneixer la de
manda real que tú puguem participar precisarnent a través 
de tots els municipis i a través de I'lnstitut Balear de la Vi
venda M'explicaré: que precisament per coneixer aquestes de
mandes reals, es faci, tal com es fa, una finestreta perma
nent als ajuntaments que vagin recollint totes i cada una de 
les peticions que es formulin a cada municipi, i a voste lam

poc se li escapa que per fer tot ayO hi ha d'haver unes djs
ponibilitats econorniques que essencialmenl ens han de venir 
do nades, pel Ministeri d'Obres Púbtiques, que ha uni d'assu
mir parí d'aquesta finanyació, no ta ta, pero una parl sí que 
l'haura d'assumir. Per tan!, cree que és di ficil podem com
plÍ r en aquest moment aquesta resoludó i com que estic con
ven<; ut que si fos aprovada no la podríem dur a teeme, no 
perquc_no estiguem d'acord amb el fons, no perque no cre
guem en I esperil del q ue voste diu aqui i no perque no cre
guem en la neeessital, que hi creim, peró responsablemenl 
hem de ma nifes tar aquí i ara que si s'aprova aquesta resolu
ció, i constara que es va dir al seu dia, seria quasi impossi
ble el seu comptiment. Per tant, és logic que, com a Govern, 
demani -és massa fort dir que votin en contra d'una cosa 
amb la qual estam d'acord amb el fons i amb l'esperit- i 
per ar;o deman al Grup Parlamentari que retiri la proposta 
i que confil en el Govern, en tota l'explicació que jo li he 
donat de fer primer aquest estudi i després presentar aquest 
pla de finan<;ació per dur endavant aquest pla 

Quant a la següent, jo crec que el darrer paragraf de 
la seva resolució hi sobra pero no entraré afer aquest tipus 
de correcció o no I'acabo d'entendre, perdoni, quan diu «i 
el Govern de la Comunitat Autonoma de les Illes Balears, 
amb els increments anuals corresponents», no ho he acabat 
d'entendre, supos que voste podra adonar una explicació, de 
totes maneres li he de dir que hi estam d'acord i no sola
ment ar;o, sinó que nosaltres mantenim aquest plus d'insula
ritat i .que no hem pensat en llevar-lo, per tant estar d'acord 
amb a~o. 

Quan! que «el Parlament reitera al Govern de la Comu
nitat AutOnoma que abans de finalitzar I'any es constitueixi 
el ConselJ Economic i Social», una de dues, o presentam la 
llei que es tramiti i pugui consitituir o s'ha de constituir sen
se tenir la lIei. Jo ti puc assegurar, Sr. Portaveu del COS, 
que el text, l'esborrany és elaborat, és elaborat per part del 
Govern de la Comunitat Autonoma, el que no li puc assegu
rar, Sr: Portaveu del CDS, que el text. I'esborrany és elabo
rat, és elaborat per part del Govem de la Comunitat Autó
noma, el que no ti puc assegurar encara és si podrem 
presentar-lo d'aquí a final d'any, pero sí que és prevista per 
a la setmana que ve una reunió interna de diverses Conselle
ríes per fer el darrer repas a aquest esborrany, amb possibili
tats que d'aquí al final d'any el Consell de Govem pugui apro
var la lIei í remetre-Ia al Parlament, cree que ha quedal ben 
ciar i a més quedara registrat. 

Quant a la següent, «el Parlament constata I'incompli
men! de la resolueió parlamentaria de día 5 de novembre, 
aprovada per unanimilal , sobre I'elaboració d'un pla de de-
envolupament regional j n'urgeix el seu rapid comptiment», 

jo cree que aquesta resolució per si maleixa no li poden do
nar suport i voste quasi ho ha reconegut o ha estat una i1·1u
sió meYa, m'ha donat la sensació que ho reconeixia. El Pla 
de Desenvolupament Regional fa el seu curs i era practica-
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ment elaborat, i cree, si les inforrnacions no em fallen, que 
voste sabia que era practicament elaborat, pero també ha de 
tenir coneixement -i aquí sUpOs que no ens acusaran de pre
sentar sempre conflictes amb l'Administració Central- que 
el Govem Central amb el Mercat Comú van fer un nou regla
ment de fons, com s'havia d'elaborar, que oblidaria les Co
munitats Autonomes i correspon precisament al Govem Cen
tral remetre'ns a nosaltres la nova normativa per adaptar el 
nostre Pla de Desenvolupament a aquesta normativa euro
pea, que s'haunl de presentar, si no record malament, dins 
el mes d'abril o mar~ de rany que ve a la Comunitat Econo
mica Europea. 

Per tant, informar-lo també que les converses manten
gudes amb el Ministen d'Economia i Hisenda, podem quasi 
manifestar amb una certa seguretat que d'aquí a final de mes 
o a principis de desembre tindrem ja aquestes noves adapta
cions que ens remetn\ el Ministeri d'Econornia i Hisenda i 
que, per tant, aquest Pla de Desenvolupament Regional po
dra ser presentat a finals del primer trimestre de I'any que ve. 

Quant a la Comissió Provincial d'Urbanisme, aquesta 
ve una darrera l'altea, a cada debat, a tots els debats i no 
solament del Parlament, del Parlament i de certs Consells 
Insulars. Crec que una vegada i una altra, i ara una vegada 
més hem reiterat que quan ens transfereixin totes les compe
tfmcies d'urbanisme -i sembla que hi ha una proposta en 
aquest sentit- indiscutiblement s'haura de transferir la res
ponsabilitat de les Comissions Provincials o Seccions Insu
lars en materia d'urbanisme, pero mentre no es transfereixi 
l'Urbanisme a cada un deIs ConseUs Insulars, laresponsabili
tat final sempre és del Govem de la Comunitat Autonoma. 
1 no per reiteratiu deixa de ser sempre important recordar 
que és un organisme que pertoca constituir-lo i formar-lo al 
Govem de la Comunitat Autonoma i que és un organisme 
la competencia del quaI es troba íntimllIl)ent-lligada al Go
vem de la Comunitat Autonoma i que, per tant, les seves 
decisions són executives la responsabilitat final de les quals 
és sempre del Govem de la Comunitat Autonoma. Miri si 
és així que, sense fer comparacions amb altres Autonomies 
o almanco no dir el nom per noblesa, a moltes Comunitats 
Autonomes les Cornissions Provincials d'Urbanisme estan for
mades únicament i exclusivament per Directors Generals de 
la Comunitat Autonoma sense cap participació d'ajuntaments 
i altres organismes, i a~o voste ho sap, i ho poden fer per
que és un organisme competent del Govem de la Comunitat 
Autonoma, que té la competencia en materia d'urbanisme. 
En aquest cas, ningú no pot dir que aquest Govem no hagi 
estat altament generós en la composició de les Comissions 
Insulars d'Urbanisme, donant entrada i participació tant a 
representants d'ajuntaments com a representants de Consells 
Insulars, pero el que és cert és que la representació de la Co
missió Provincial d'Urbanisme ha d'anar en concordan~ amb 
l'organisme que té la responsabilitat i en aquest cas és el Go
vem de la Comunitat. Cap inconvenient amb aquesta reso
lució en el moment que es transfereixin les competencies d'ur
banisme a cada un deis Consells Insulars, anem afer feina 
per aquí, i és una acceptació pública, per part del Govem 
no hi ha problemes pel que fa a aquesta transferencia, així 
de claro 

Passant a la resolució del centre de deficients denomi
nat Son Thgores, quin és el pronunciament? Un sí rotundo 
Quina és la reaIitat? Una impossibilitat rotunda de poder-ho 
fer en un any o en vuit mesos, i a~o voste ho sap; Sr. Porta-

veu, a~o voste ho sap, és impossible fer tota l'obra en vuit 
mesos, totaJment impossible. Fins al 89 voste sap que hi ha 
prevista una partida de 90 milions de pessetes i que la inver
sió total sera al voltant d'uns 400 rnilions de pessetes, i miri 
si estam d'acord i si el nostre pronunciament és favorable, 
que serem -en principi, si no es desperten altres 
Comunitats- sinó rúnica, una de les úniques Comunitats 
Autonomes que tindra un centre públic d'aquestes caracte
rístiques no financat precisament per l'INSERSO, ho pot 
comprovar, per tant estam perfectament d'acord que aco s'ha 
de dur endavant, estam perfectament d'acord que s'ha d'ac
celerar el maxim possible, pero també ha de creure que és 
practicament impossible que en vuit mesos es puguin desen
rotllar i concloure totes aquestes obres. 

Quant als monuments prehistorics, contestar-li que les 
prioritats de la Consellería són seguir precisament les nor
mes que estableix la UNESCO i basant-se en aco es fa un 
inventari o cataJogació i com a conseqüencia d'aquesta cata
logació o inventari s'elaborara la Carta d'Arqueologia per en
trar després en la fase de la preservació deIs jaciments i en 
principi no iniciar cap nova excavació que no sigui estricta
ment urgent i necessana, perque fer noves excavacions sense 
ser urgents i necessanes -i sobre aixo record unes paraules 
d'un company del seu Grup: a vegades deixam a~o a l'aire 
i seria més perjudicial que quedés enterrat, si no ho va dir 
amb aquestes paraules més o menys ho va voler significar. 
Per tant, per part del Govem, és impossible recuperar la xarxa 
de tots els monuments prehistorics, és impossible, voste co
neix Menorca, ho pensi tranquil·lament i veura que és totaJ
ment impossible recuperar tots els monuments prehistorics 
de les Illes Balears tal com ho expressa voste, per tant no 
ho podem aprovar. 

1 respecte del darrer punt, «el Parlament de les Illes Ba
lears insta el Govem de la Comunitat Autonoma a potenciar 
i garantir l'autonomia de gestió i financera del Consell de 
Joventut de les llles Balears», dir-li que l'autonomia de ges
tió la tenen reconeguda per la mateixa llei de creació i que 
l'autonomia financera no li pot donar únicament i exclusiva
ment el Govem de la Comunitat Autonoma, que el Govem 
hi participa en la major part donant 5 milions de pessetes. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT. 
Tiene la palabra el Portavoz del Grupo CDS. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Moltes gracies, Sr. President. 
En relació amb el tema de la constatació del fre del pro

ces autonomic, Sr. Vice-president, esperava la seva coinciden
cia, pero jo crec que és bo que el Parlament faci aquestes 
proclames de caracter institucional i general, perque ens preo
cupen actituds de representants del Govem Central, com la 
del Ministre Almunia, que fa del Pacte Autonomic Illés que 
la recerca d'un conseos, unes condicions imposades des d'una 
condició majoritana, d'una condició majoritana de les Corts 
Generals, que li permet dir si no passau per aquestes con di
cions, no hi haura desenvolupament autonomic, i jo cree que 
no es poden posar condicions d'aquest tipus al que -ja ho 
hem dit reiteradament - és un dret constitucional, és un dret 
tan fonamentaI com qualsevol deIs drets reconeguts al títol 
1 de la Constitució. 

En relació amb la reforma estatutana, no s'ha pronun-



r 

.. , 

• ¡ 

-

DIARI DE SESSIONS / Núm. 43/11 / 23 24 de novembre del 1988 1567 -
ciat, peró a mi m'agradaria que quedas ben clara la nostra 
voluntat, expressada a la primera part de la nostra proposta 
de resolució, que la reforma estatutaria vengui donada per 
una iniciativa parlamentaria i no per iniciativa del Govern. 

Li agraesc la posició que diu del Govern donant suport 
a les nostres proposieions 3 i 4. Sobre la pro posta de resolu
ció n? 5 sobre el pla de vivenda, diu que el Govern ha fet 
un pla d'acord amb les possibilitats que té; miri, les possibi
Iitats és una qüestió de prioritats, és una qüestió de finan~a
ment, és una qüestió de posar doblers dins la capitulació pres
supostiuia per desenvolupar aquest pla, aquestes són les 
possibilitats que té, totes les qüestions són possibles o im
possibles en la mesura que se'ls posa més o menys pressu
post quan tractam d'un problema com aquesto Hi ha urgen
cies reconegudes, que no fa falta que esperin un estudi de 
demanda que, ja ho hem posat en dubte en el transcurs de 
distintes compareixences parIamentaries i molt especialment 
la del gerent del mateix Institut Balear de la Vivenda, que 
un estudi de demanda de vivendes és un instrument de dub
losa utilitat, i són paraules del mateix gerent, perque és molt 
difícil establir els límits d'una demanda quan hi ha situacions 
que la demanda s'adequara en funció de I'oferta, en [unció 
de quin sigui el programa de vivenda pública que es posa 
al mercat, preus, qualitats, ubicacions, etc., etc. Segons s'ac
tui d'una manera o d'una altra podrem arribar a segments 
de demanda que siguin condicionats per raons d'ubicació fí
sica, de condicions de la mateixa vivenda, d'inadequació a 
la dimensió familiar, etc., etc., etc. Les disposicions económi
ques no dejjenen del Ministeri d'Obres P.úbliques, les com
petencies en materia de vivenda són absolutament exclusives 
d'aquesta Gomunitat Autónoma, i nosaltres hem denunciat 
i denunciam la postura del Ministeri d'Obres Públiques, les 
competencies en materia de vivenda són absolutament exclu
sives d'aquesta Comunitat Autonoma, i nosaltres hem denun
ciat i denunciam la postura del Ministeri d'Obres Públiques, 
la postura de xantatge quasi podríem dir del mateix Ministe
ri davant les Comunitats Autonomes de «perque vos firmem 
aquest conveni heu de renunciar a presentar el recurs d'in
constitucionalitat», és a dir, heu de renunciar a un dret. De
nunciam aquesta actitud, peró en definitiva la competencia 
en materia de vivenda és de la Comunitat Autonoma, la com
petencia exclusiva en materia de vivenda és de la Comunitat 
Autónoma, si el MOPU vol col· laborar i condicionar la po
lítica de vivendes de la Comunitat Autonoma ho trobam ma
lament, si la col·laboració és condicionada, perque és una 
interferencia en una competencia exclusiva de la Comunitat, 
peró en definitiva no tendria per que fer-ho, aixo és la reali
tat, no tendria per que [er-ho i la mateixa Comunitat Auto
noma hauria d'establir la seva propia política de vivenda. 1 
una política de vivenda, quan tenim nece'ssitats que podem 
determinar que només dins el municipi de Palma sobrepas
sen les 3.000 vivendes, no hem d'esperar cap estudi de de
manda per saber que 200 vivendes anuals a tot Balears són 
una gota d'aigua dins la mar, no serveixen per cobrir una 
necessitat, i a més li afegim una necessitat de tipus cojuntu
ral com a lluita contra l'atuI. 

Crec que no ha donat absolutament cap raó per deter
minar la impossibilitat per part del Govern de la Comunitat 
Autonoma d'incrementar, de fer més ambiciós l'objectiu de 
200 vivendes anuals. Nosaltres, quan els proposam la dupli
cació d'aquests objectius, ja assenyalam un objectiu que tam
poc no es pass a d'ambiciós, Sr. Huguet. 

Efectivament, a la nostra proposta n? 6, si m'ho permet 
Sr. President, sobra, per un error mecanografic, des de la «i» 
fins a «les Balears» a la penúltima línia, així cobra el seu 
sentit. 

Té raó, Sr. Vice-president del Govern, també quant que 
l'exigencia en relació amb el Consell Económic i Social és 
de consititució, volem dir «la Llei del Consell Económic i 
Social sigui en aquest Parlament», el termini de mitja hora 
per elaborar i presentar les propostes de resolució després 
d'acabar el debat produeix molts d'errors. 

I finalment, si és practicament elaborat el Pla de De
senvolupament Regional, i voste diu que sera en condicions 
de presentar-lo en aquest Parlament el mes d'octubre, el con
junt de les propostes de resolució del PSM-EEM i la nostra 
en relació amb el Pla de Desenvolupament Regional entra 
perfcctament dins les possibililats del Govcm si parla del pro
per pedode de cssious, per tanl el compliment és possible 
i per aixo, tal com voste ha dilo no Ji hem donat termini, 
perque entenem que el problemes que té el Govern per dur
lo a Lerme a causa del canvi de normativa imposat per les 
Directrius de la Comunitat Económica Europea, ho entenem 
i ho respectam, pero en qualsevol cas no li hem donat termi
ni per aquesta raó, peró sí li ho urgim. 

En relació amb la nostra proposta de resolució de rees
tructuració de la Comissió Provincial d'Urbanisme no té res 
a veure amb competencies, Sr. Huguet, a la Comissió Pro
vincial d'Urbanisme, com voste diu, hi ha batIes, hi ha re
presentants d'allre Administracions de l'Admini tració Cen
tral, de l'Adminjstració Militar, per que no hi ha d'haver 
representants deis Consells lnsulars, de conformital amb la 
composició política, de conrormitat i proporcionalment a la 
composició pol/tica del Consell Insular? Per que no? No de
manam la majoría. alerta, demanam una representació, peró 
un representant per Consell Insular o en qualsevol cas repre
sentants excIusius de la majoria no són una representació, 
entenem, adequada d'un ConselI Insular que és plural i que, 
voste mateix ho diu, té vocació d'assumir aquestes compe
teneies des d'un termini immediat. 

El centre de Son Thgores du tres mesos aturat, sembla 
el teixit de Penelope, anam fent i desfent, durant la langui
desa de les obres només es recupera alIó que, quan les obres 
s'abandonen, queda destru"it pel vandalisme i pel «gamberris
me», aixó és una actitud insolita i el més poc que podem 
fer és demanar al Govern una actitud resolutiva sobre aquesta 
qüestió. 

No li plantejam impossibles sobre la qüestió deis mo
uuments prehistorics, sinó un esfor~, ens conformam amb 
aixó. 

Aixo és tot. Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Tiene la palabra. por parte del Grupo M IXTD, el Sr. 

Ricci. 

EL SR. RICCI 1 FEBRER: 
Intentaré resumir, perque com que són moltes propos

tes les diré en conjunto A totes les que remarquen la defensa 
deIs drets i voluntats institucionals, direm que sÍ. A les opi
nions subjectives del CDS que puguin afectar el pressupost 
direm que no, perque és milIor que ho faci i ho posi en prac
tica dins el pressupost. A totes les que vulgui manar a les 
Comissions o al Govern i que no siguin viables, direm que 
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no, votarem que no a les propostes que busquen l'oportuni
tal més que I'eficacia. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESlDENT: 
Por parte del Grupo Parlamentario PSM-EEM, tiene la 

palabra su Portavoz. 

EL SR. l.DPEZ 1 CASASNOVAS: 
Gracies, Sra. President. 
La resolució n? 1 la votarem a favor, esta en consonan

cia amb el que hem debatut avui matí i és coherent amb les 
nos tres postures. A la n? 2 no Ji pod{em donar suport, at es 
que entenem que amb una comissió no permanent ja creada 
per aquest Parlament i amb un debat apressat com el que 
ara es produeix no seria prou responsable entrar en valora
cions sobre si versara el TItol Il, Capítol 1; sí que estaríem 
d'acord amb tota la part inicial, perque creim que el Parla
ment pot acordar que la reforma de l'Estatut es redacti dins 
el si de la Comissió no permanent, a<;:o ens semblaria molt 
positiu, si es volgués recollir, perque d'alguna manera dona
ria major protagonisme i forc;:a al Parlament, d'acord. 

La resolució n? 3 la consideram d'alguna manera inne
cessaria, el Parlament té una voluntat d'exercir el dret de re
clamar les competencies reconegudes a l'ordenament, pero en 
principi no veim la necessitat de reiterar coses que són ob
vies i ens abstindrem en aquest punt. 

Al punt n? 4 obviament votarem que sí perque és en 
consonancia amb una proposició no de lIei que es va apro
var en aquest Parlament i es va incomplir, ens sembla moIt 
important que el Govem conegui quin és l'estat d'opinió de 
la Comunitat Autonoma, un estat d'opinió, per cert, que no 
es vol conéixer massa, segons es despr.en del debat que hem 
tingut aquests dies. 

Quant al punt n? 5, creim que és un debat que s'hauria 
de produir als pressuposts, no esta malament com a princi
pi, pensam que es pot donar vot favorable a aquesta resolu
ció i esperam que després hi hagi concordancia amb les par
tides pressupostaries que fixem en els pressuposts. 

El punt n? 6 també s'avan<;:a a una proposició no de 
llei que tenim registrada, el nostre Grup Parlamentari, la 2048, 
i atesa I'agilitat del debat, crim que si s'aprovés aquesta reso
lució ja decauria la nostra proposició no de lIei. Creim que 
és coherent, en conseqüencia, amb els nostres plantejaments 
i no tenim cap problema per donar-li suport. 

Al punt n? 7 hem de votar que sí, la realitat és que tam
bé era una oroposta nostra, al Debat de dia 5 de novembre 
del 87 ja es va aprovar d'aquesta manera, tomam batre 
sobre el mateix punt, el que consideram molt sorpre
nen/: és que la Proposició de Llei presentada pel Grup 
parlamentari PSM-EEM fas vetada pel Govem de les Illes 
Balears argumentant la trampa de l'article no sé quin del Re
glament que diu que el Govem pot vetar sempre que vulgui, 
perque impliquen despeses noves i no previstes, i ara digui 
que té un projecte de llei presentat. Obviament estam con
tents, d'altra banda, que almanco el debat parlamentari so
bre aquest tema tan crucial es pugui dur a terme en aquest 
Parlamento 

Sobre la n? 8, sí, estam disposats a la transacció. 
El n? 9 és un punt i a parto Quantes vegades aquí s'ha 

debatut aquest tema? Quantes vegades les contradiccions deis 
Grups Parlamentaris majoritaris s'han posat en evidencia 

quan es parla de voluntat que els Consells Insulars tenguin 
possibilitat d'ordenar el seu territori d'acord amb el seu mo
del territorial, vota! dins la seva circumscripció electoral , i 
a<;:o pes pot reduir a una qüestió merament tecnica de com
posició de la Comissió Provincial d'Urbanisme, entenem que, 
per part deIs qui tenen el poder competencial en aquest tema, 
no el vulguin transferir, pero a<;:o posa en evidencia la con
!radicció existent. Respectar les voluntats polítiques cree que 
seria una mesura de credibilitat autonomica i d'insularisme 
per part d'aquest Parlament; per tant, nosaltres donarem su
port a aquesta resolució. 

La n? 10, creim que vuit mesos fins i tot són excessius, 
jo demanaria si és que el Govern de les I1Ies Balears ha des
cobert que la gestió del centre de Son Tugores els pot dur 
uns problemes tan grossos de gestió economica, que s'esti
mem més efectivament recórrer a I'INSERSO, malgrat hagin 
dit que I'han fet sense el seu concurso Donarem suport tam
bé a aquesta resolució. 

1 la n? 11 és més important del que poden pensar al
guns deIs portaveus que han intervingut. Parlam, entre altres 
coses, de la necessitat que cada iBa compti amb un servei 
insular d'arqueologia, ja puc anunciar en aquests moments 
que via esmena als Pressuposts GeneraIs de la Comunitat 
Autonoma pensam que s'ha de contemplar aquesta possibi
litat i, per tant, el punt de partida pot ser perfectament aques
ta resolució, la votarem a favor. 

1 el punt n? 12 no té discussió, pensam que segons la 
llei de creació del ConseIl de la Joventut de les lIles Balears, 
aquest ha de gaudir de la mínima autonomia de gestió i fi
nancera i per tant s'ha de contemplar degudament en els pres
suposts.. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Por parte del Grupo Parlamentario SOCIALISTA, tie

ne la palabra el Diputado Tirso Pons. 

EL SR. PONS 1 PON S (Tirs): 
Sr. President. Sres. Diputades, Srs. Diputats. 
Molt agrait per la col·laboració que ha prestat davant 

la intervenció del Grup SOCIALISTA. 
Passant al bloc de propostes de resolució del Grup del 

CDS, obviament que n'hi ha algunes que votare m a favor 
i aquestes mai no són notícia, si voste i jo ens abra<;:am en
mig del carrer no sortirem als diaris, pero si ens pegam unes 
bufetades segur que hi sortim. Per tant hem de passar direc
tament primer de tot a un sí, i ens trobam condicionats nor
malment, perque a causa del poc temps que hi ha de vega
des en redactar les propostes es produeixen certes inexactituds 
que no canvien per res el sentit, encara que sigui comprensi
ble la intenció del proposant. Em referiré, per exemple, a 
aquestes de repetició del Pla de Desenvolupament Regional 
o de la residencia de deficients profunds de Son Thgores'que 
s'han repetit i no hi ha cap problema per part del Grup SO
CIALISTA per votar-les a favor igual que la importancia -i 
coincidesc amb el Portaveu del Grup PSM-EEM- sobre la 
xarxa de monuments prehistorics, encara que és notori que 
tota la xarxa és impossible, vull dir que és un procés de mol
tíssims d'anys i que s'hauria de contemplar dins una acció 
molt més global de conservació de patrimoni artístico
arquitectonic de tates les Illes, no només la franja que con
rrespon a la prehistoria, pero és perfectament assumible i crec 
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que és una bona idea que sigui aprovada aquesta proposta. 
Hi haura algunes propostes que mereixeran una absten

ció i m'hi referiré un poc més, no molt, i algunes que tin
dran un vot negatiu. Per exemple la registrada amb el n? 2131, 
em sembla, les llibertats no necessiten proclamacions quan 
hi ha texts tan importants com la Constitució i e/ mateix Es
tatut d'Autonomia, que és una llei organica que ens dóna 
dret a assurnir més competencies, a demanar-Ies i a exercir
les i. que ens certs casos hi hagi certes delegacions als Con
sells Insulars, no es necessita proclamar, és un dret que es 
té i s'exerceix en funció de les majories establertes dins una 
Cambra, pero la proclamació és una obvietat que per a no
saltres és innecessaria, per tant obviament ens abstendrem. 

Sobre les de conflicte, positiu sempre, la confrontació 
d'idees diferents sempre és positiva, hem erradicat primer la 
registrada amb el n? 2129, que aquí, després de la interven
ció de diversos Grups i deixant a part la postura logica del 
Grup SOCIALISTA de suport a altres governs, a altres insti
tucions, el que no es pot fer és condemnar un altre organis
me sense haver-Io escoltat. Aquí no hi ha hagut ningú del 
Govern Central que hagi pogut adduir les seves raons per 
veure si és cert o no ho és el que voste diu, aquí s'ha parlat 
de la situació de la Comunitat Autonoma, molt bé, culpable 
un tercer sense haver-lo escoltat, ens sembla poc apropiat i 
obviament ens agradaria que retiras la resolució i si no, la 
votarem obviament en contra. 

La Comissió Provincial d'Urbanisme, després d'haver fet 
tantes referencies al mi te de Pandora, que s'ha posat de moda, 
el mi te de Penelope. ara i abans de Pandora, vul\ que no hi 
ha ningú que pretengui "una caixa i que surtin totes les mal
dats del món, pero si volem ser més insularistes també hem 
de ser estatutaris. Una transferencia com aquesta, perque se
ria una transferencia o nosaltres volem que sigui una trans
ferencia en competencies d'urbanisme, després de les críti
ques que ha rebut el prcijecte de llei perque es reunís la 
Comissió Tecnica Interinsular, que era molt més important 
i donava una resposta molt més directa a les ambicions o 
a les ganes que s'aprovas una cosa de tipus administratiu que 
en absolut no resol, des del nostre punt de vista, el problema. 

~Estatut, per a les competencies de I'article 39, a la Ois
posició Transitoria 9a., apartat 2, hi ha un punt molt ciar 
que diu que es fara mitjan<;:ant un projecte de llei preparat 
per la Comissió Tecnica Interinsular que es presentara al Par
lament i contemplara la delegació als Consells. Per tant, no
saltres creim que és el tractament just i no un tractament 
de tipus administratiu que l'únic que persegueix és la pre
sencia de partits polítics diferents, pero no solucionar que 
hi pugui haver una política urbanística i de control del terri
tori diferent a cada una de les IIles segons les majories esta
blertes. 

Sobre el tema del complement del plus d'insularitat, sem
bla que hi ha poca informació i em sembla pel que jo he 
entes, tal vegada som jo que ho he entes malament, pero 
és clar que, primer de tot, hi ha Llei de Mesures de la Fun
ció Pública que no contempla cap plus de residencia enlloc 
de l'EStat. Hi ha molts de funcionaris, sobretot a I'adminis
tració periferica, que són els qui gaudeixen d'aquests com
plements, d'altres treballadors no, d'altres Administracions Lo
cals en absolut no tenen aquest complement d'insularitat, per 
tant hi ha un tracte discriminatori a l'essencia, el bessó, el 
rovell de 1'0 u, pero dins aquesta Llei de Mesures de la Fun
ció Pública és estructurat, com vostes deuen saber, i si no, 

e/s martiritzaré, amb retribucions basiques formades per sou, 
grau o trienis i les pagues extraordinaries, que són iguals en 
qualsevol situació, i els complements, que són de destí espe
cífie, productivitat i extraordinaries fetes en hores que no si
guin tal, moll bé. Quin és el Lipus d'esmena que s'ha presen
tal, s'ha transaccionat al Congrés de Oíputats i s'ha aprovat? 
Si m'llo permeten faré una traduccíó pot onir de qualsevol 
manera, pero ho intentaré: «Durant el 1989 cOnLlnuara la in
demnització per residencia a les arees del territori nacional 
que la tenen reconeguda amb les quanties corresponents al 31 
de desembre del 88, incrementanL-se en un 4070. Aquesta in
demnització es mantindra transitoriament fins que s'adeqüin 
les retribucions complementaries incloses en la relació de lIoes 
de feina amb les característiques específiques d'aquests en to
tes les loealitats. Excepcionalmen, Ceuta i Melilla en lloc d'un 
4% d'increment tenen un 5%». 

Per a aquests, una !lei com la del pressupost només con
templa el 89, perque no pot contemplar el 90, és prohibit, 
és una llei que acabara quan hi hagi un altre pressupost que 
el m difiqui quant a retribucions, quant a retribucion , per 
tanlés un plus que es continuara pagan! als qui ón aquí; 
segon. 'anira ab orbint de cara al fULUr i sera contemplat 
dins un complement de de. ti o un complement específic per 
Fer rcina aquí. Aquesta é la promesa, i a o és el que hi ha, 
la resta no existeix. 

Després queda la darrera, que és la famosa de la Co
missió. Va ser el Parlament que va prendre I'acord per majo
ria de fer una comissió específica no permanent per estudiar 
la reforma de l'Estatut, el que no pot fer un Grup en uña 
discussió com aquesta és imposar quins són els articles, quins 
són els capítols, perque és una manifestació de Grup i em 
sembla excessiva la seva prevenció quan diu que voste no vol 
que sigui el Govern el que marqui. Si és una comissió parla
mentaria, la !libertat deis Grups a expressar la seva opinió 
i a dir que és el que volen que es canvü, obviament no crec 
jo que sigui per un acord pres en aquest debat; em permeti 
que digui que em sembla una improvisació, per tant I'hem 
de votar en contra. 

Gracies per la seva atenció. 

EL SR. PRESlDENT: 
Por parte del Grupo Parlamentario AP-PL, tiene la pa

labra el Portavoz Sr. González Ortea. 

EL SR. GONZALEZ 1 ORTEA: 
Gracias, Sr. Presidente . 
La extensa intervención del Sr. Vice-presidente me pare

ce que me disculpa de reiterar algunos argumentos en una 
serie de cosas, pero sí quiero detenerme en algunos en con
creto, porque creo que vale la pena desde el punto de vista 
estrictamente parlamentario. 

Con la propuesta n? 2 no podemos estar de acuerdo en 
absoluto, hay una Comisión, se ha creado una comisión para 
estudio y reforma del Estatuto, ¿Por qué ahora de prisa y 
corriendo? Usted mismo ha reconocido en relación con la 
redacción de las propuestas que esto es de prisa y corriendo, 
tenemos que aceptar una propuesta en la que se ponen una 
serie de limitaciones a esa comisión; nos sentamos en la co
misión, lo estudiamos y probablemente tenga usted razón, 
pero no podemos en este momento apoyarlo. 

Paso a la propuesta n? 5, que resulta verdaderamente 
sorprendente. Aquí no se ha discutido el plan de la vivienda, 
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no se ha discutido esta mañana, aquí no se han hecho mati
zaciones ni precisiones, se dice de repente que se constata 
la insuficiencia de objetivos y se propone que se duplique 
el número de viviendas. De acuerdo con lo que usted dice, 
si se duplica el número de viviendas, hay que hacer 200 y 
pico más, son l.000 millones de pesetas, sinceramente me pa
rece que de ninguna manera podemos ahora, también de prisa 
y corriendo aceptar que sin más discusión, sin más debate, 
sin más estudio, sin más profundización en el tema, pase
mos simplemente a duplicar el número de viviendas, yo me 
pregunto por que no triplicarlo o cuadruplicarlo si las nece
sidades son efectivamente tantas como dice, yo creo que no 
podemos comprometer l.000 millones de pesetas con esta 
alegría. 

La propuesta n? 6, correcta, efectivamente había un pá
rrafo que yo tampoco entendía, pero ahora no hay ningún 
inconveniente, queda perfectamente correcta. La 7, el Gobier
no ya se ha manifestado en esesentido y yo creo que de aquí 
a fin de año es practicamente imposible hacer nada, muy 
poco, nada más que discutir el presupuesto por lo menos. 

La propuesta n? 8, me parece más constructiva la del 
PSM-EEM, que les hemos dicho que íbamos a apoyar, es 
decir, aquí se constata el incumplimiento, bueno, yo no sé 
si es una satisfacción desde el punto de vista de Oposición 
constatar un incumplimiento, pero realmente no vemos ma
yor interés, la propuesta del PSM es más constructiva, pide 
que se presente el Plan de Desarrollo Regional, nosotros cree
mos que eso es efectivamente más importante que constatar 
un determinado incumplimiento. 

La propuesta n? 9 es una propuesta verdaderamente que 
a mí también al principio me ha costado y me sigue costan
·do bastante trabajo entender con claridad: porque resulta que 
se pide al Gobierno que una comisión, que por cierto es una 
comisión que depende del Gobierno, es una comisión d~l Go
bierno, sea estructurada de acuerdo con la composición por 
grupos políticos de los respectivos Consejos Insulares y cuan
do usted lo ha explicado parece que iba por ahí, de lo que 
se trata es que los representantes de los Consells Insulares 
no sean exclusivamente representantes de las mayorías, sino 
representantes de las mayorías y de los demás grupos políti
cos, pero eso es un problema que además y concretamente 
en el caso del Consell Insular de Mallorca, recuerdo que ya 
debatimos allí. Pero es que además la propuesta de resolu
ción dice que habrá representantes de los distintos Grupos 
Parlamentarios en las secciones insulares y en la provincial, 
es decir, no acabo de entenderlo, ¿se pretende que haya re
presentantes de los Grupos Parlamentarios?, es decir, ¿se pre
tende meter al Parlamento en la Comisión Insular de Urba
nismo? Sinceramente, nos parece muy poco apropiado, 
nosotros somos representantes de un Consell Insular, del de 
Mallorca, en la Comisión de Urbanismo y no acabamos de 
ver la función que pudieran tener los Grupos Parlamenta
rios en ella. 

La Propuesta n? 11 ya la hemos discutido usted y yo, 
Sr. Quetglas, en uno de los debates generales, seguramente 
que fue en el Debate General sobre el estado de la Comuni
dad del año pasado, la hemos discutido y los argumentos 
que entonces le di se los tengo que repetir ahora. Yo, que 
soy un gran aficionado a la arqueología, diría que soy un 
arqueólogo consorte y he hecho arqueología y he hecho ex
cavaciones, era una cosa que me era particularmente grata 
y que me lo sigue siendo, pero desgraciadamente ahora no 

me puedo dedicar a ese tema, las he hecho y las he hecho 
en las tres islas, no en Formentera, pero sí en las otras islas 
de Baleares, en las tres he participado en excavaciones y he 
seguido de cerca el tema, la verdad es que insisto en que la 
densidad increíble de monumentos arqueológicos que hay en 
las baleares, que desde luego es la más alta de España con 
mucha diferencia, hace verdaderamente prohibitiva la recu
peración de toda la red de monumentos prehistóricos, abso
lutamente prohibitiva, pero es que además, y ya entonces, 
en ese debate hace un año, se lo comenté, lo del manteni
miento de las instalaciones, eso no es ya que sea prohibitivo, 
es que eso ni los norteamericanos podrían hacerlo. Las ins
talaciones o los yacimientos', arqueológicos, tanto terrestres 
como marítimos, además de ser innumerables son a veces 
muy pequeños, están en unas condiciones desgraciadamente, 
digamos que por acción natural del tiempo, de difícil recu
peración y desde luego no es nada conveniente que sean muy 
visitados. Usted probablemente, cuando habla de monumen
tos arqueológicos, está pensando en algunos más destacados 
que sí se pueden habilitar incluso con zonas de esparcimien
to, jardines en el entorno, que la gente pueda ir a verlos, es
toy pensando en la Naveta des Tudons o quizá en alguno 
de los talaiots, en les Palsses de Arta, hay algunos de esos 
tipos de monumentos que efectivamente pueden merecer esta 
consideración, pero que toda la red de monumentos prehis
tóricos de las Islas Baleares sufra un tratamiento de éstos 
es absolutamente imposible y además los arqueólogos se 
opondrían radicalmente a que eso se hiciera con este trata
miento por decirlo de alguna manera turístico, que usted nos 
propone con esta propuesta. 

Finalmente, en cuanto a la propuesta n? 12, yo creo que 
nace de que a ustedes les hicieron una visita que también 
me hicieron a mí y creo que a.otros Grupos Parlamentarios, 
el Consell de la Joventut,' porque efectivamente -consideran 
que la financiación, no tanto quizá la del propio Consell, 
sino la cantidad en subvenciones que puedan dar a los di
versos grupos juveniles es muy escasa para las peticiones que 
tienen, yo recuerdo que concretamente me hablaban que el 
año pasado habían tenido 50 y tantos millones de pesetas 
de petición. 

Yo me temo que este problema, que además es un pro
blema estrictamente presupuestario y que no dudo que den
tro del contexto de la discusión presupuestaria puedan aten
derse de alguna manera o en alguna medida las pretensiones 
del Consell de la Joventut, yo creo, como decía, que por en
cima de esto el problema es que la autofinanciación es abso
lutamente imposible si en ello incluímos, como digo, el tema 
de las subvenciones, además de que, como ya ha dicho el 
Gobierno anteriormente, el Consell de la Joventut no sólo 
está financiado por la Comunidad Autónoma, sino por otras 
entidades, por consiguiente no parece lógico cargar al Go
bierno con la exclusiva responsabilidad de esa financiación. 

Gracias. 

(El Sr. President repren la presidencia del debat) 

EL SR. PRESIDENT: 
Per defensar les propostes de resolució presentades pel 

Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la paraula el Portaveu 
Sr. Triay. 
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EL SR. TRIAY 1 LIDPlS: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats . 
Presenta m 13 propostes de resolució que creim que res

ponen directament a qüestions tractades o molt directament 
relacionades amb el debat que hem celebrat avui matí. 

En primer lloc, en materia de cultura, incidim en una 
qüestió plantejada a l'anterior Legislatura que no va tenir una 
virtualitat, la necessitat d'un pla que incorporas Comunitat 
Autonema, Consells i Ajuntaments per a infrastructura de 
tipus cultural, creim que en aquest moment hi ha més possi
bilitats, ates l'esperit de pacte cultural que la Conse!leria, des 
del seu inici, ha plantejat com a un objectiu prioritari que 
ja ha donat algun resultat favorable i positiu i que aixo s'ha 
d'estendre a la creació d'inversió d'infrastructura cultural i que 
per aprofitar tots els recursos disponibles s'hauria d'intentar 
d'ajuntar-hi el Ministeri de Cultura, que és ciar que disposa 
de possibilitats d'inversió que es podrien integrar dins aquest 
pla de la Comunitat Autonoma de les IlIes Balears. 

En materia de serveis d'acció social feim tres crides al 
compliment d'aspectes concrets de la L1ei d'Acció Social, as
pectes que en algun cas no tenen un termini pero que és ne
cessari acomplir: I'elaboració del mapa de serveis socials en 
coordinació amb els Consells Insulars, I'elaboració d'un De
cret que estableixi taxes i preus deis tractaments i deis serveis 
de les entitats públiques i privades com a element basic per 
poder fer una política objetiva i racional de repartiment de 
subvencions i d'ajudes i el Pla Quatrienal de Serveis Socials, 
que té un termini establert, que ha de ser al Parlament abans 
de dos' anys de l'entrada en vigor de 'Ia llei i que en aquest 
moment encara no s'ha sotmesa o coordinada la seva elabo
ració amb els Consells Insulars, que realment ve fon;:ada per 
la mateixa Hetra de la lIei. 

Hi ha un error en la mecanografia del text de la tercera 
proposició, quan diu Disposició Final 2~, que és una Dispo
sició Addicional 2." de la lIei. 

El tema de I'Institut de la Dona i la possibilitat d'un 
conveni, crec que ja hi ha un compromís, segons m'han in
format, per part de la Conselleria de Cultura; és una qües
tió que nosaltres teníem pendent i que la volíem tornar a 
plantejar aquí a la primera oportunitat, perque no va tenir 
possibilitat de prosperar fa uns mesos per absencia justifica
da per malaltia d'un Diputat o per una situació que va ser 
d'impossible compliment i que va provocar que un tema creim 
que important d'ajuntar esforvos per atendre la problemati
ca de la dóna no pogués ser aprovat pel PIe del Parlament. 

En materia de Funció Pública, a la qual també he fet 
unes referencies avui matí, només plantejar la necessitat de 
formació i reciclatge del personal en dues qüestions concre
tes, la qüestió de la llengua catalana, jo crec que cada vega
da més urgent, cada vegada més prop del termini marcat per 
la L1ei de Normalització Lingüística, i la qüestió de la for
mació per a I'administració informatitzada, que cada vegada 
és més imprescindible ateses les importants inversions en 
equips informatics que el Govern de la Comunitat destina 
per a la renovació de tots els sistemes de l'Administració 
Pública. 

1 per altra banda, una previsió ja per a I'entrada en vi
gor de la L1ei de Funció Pública, desitjam que sigui com 
més prest millor, i el nostre esperit és aquest, que es resol
guin i s'adaptin a les darreres sentencies els temes que que
din pendents i que es pugui passar el més rapidament possi
ble sobre les Disposicions Transitories i que a continuació 

hi hagi una fase de diaJeg, de bona col· laboració entre els 
Sindicats representatius del personal i el Govern de la Co
munitat Autonoma i la Conselleria corresponent per desen
rotIlar el Reglament de la !lei i l'aplicació d'aquestes normes 
transitóries tan importants. 

En materia d'agricultura, recordar, és al Llibre Verd 
d;4gricu/tura, al Llibre Verd de la Reforma Agraria Balear, 
el tema del Pla de la Marineta, 600 milions que tenim atu
rats, 800 hectarees que tenim aturades, que realment fins i 
tot es poden perjudicar i deteriorar les inversions fetes si no 
hi ha una actuació energica de gestió per part del Govern 
i de la ConseIleria per tractar de mostrar els grans avantat
ges d'aquesta transformació en reguiu i no deixar que el «se
guidisme»de l'agricultor habituat al sistema de seca pugui tu
dar inversions que tothom considera necessaries ibones. 

Un estudi sobre la valoració del dHicit social en infras
tructures, serveis i equipaments, necessari, creim, per a qual
sevol tipus de planificació social, de planificacio deIs serveis 
socials i que ens consta, perque ho h.a dit molt recentment 
en aquesta Cambra el Conseller d'Economia i Hisenda, que 
és perfectament preparat, que no hi ha cap dificultat en 
presentar-lo en e! més curt termini al Parlament per al seu 
coneixement. 

Les quatre darreres resolucions realment formen un pa
quet que podríem considerar integrat de mesures d'ürdena
ció del Territori de Turisme, que creim que formen un plan
tejament unitari coherent des del nostre punt de vista de la 
realitat i deis problcmes actuals. Tot va encaminat a la da.
rrera resolució, la resolució d'un pla estrategic a llarg térmi
ni que realment ajunti inversions del sector públic i inver
sions del sector privat, que ho faci, a més, sota la 
dinamització i la catalització de les inversions públiques, que 
siguin aquestes inversions públiques i la voluntat pública de 
gestió que les donin tranquil· litat i seguretat cap al futur a 
I'inversor privat que realment les zones seran en conjunt re
novades i rehabilitades, que no es tractara d'una rehabilita
ció puntual edifici a edifici que per un siguin incapavos de 
superar les dificultats actuals de determinades zones deterio
rades i saturades i que, per poder fer possible aquesta inver
sió, aquesta canalització d'inversions al sector privat, que su
posin simultaniamentla conjunció i la coordinació de tres 
Administracions Públiques: Ajuntaments Turístics, Comuni
tat Autonoma i Estat, és necessari que hi hagi, per poder 
canalitzar aquestes inversions privades, aquest important pa
quet de recursos privats durant molts d'anys per a la rehabi
litació d'un nombre tan alt com e! que avui matí xifrava en 
400.000 places turístiques, és necessari que hi hagi unes me
sures complementaries que ja hem defensat en altres debats, 
pero que avui ja es poden veure com a coherents amb una 
política també turística. Es la necessitat de limitar, pero li
mitar d'una manera drastica el creixement, I'ocupació de nous 
territoris per al sector turístic, de protegir al máxim e! patri
moni natural, de respectar al maxim els valors agraris, els 
valors ramaders, forestals i paisatgístics de sol no urbanitza
ble, i en aquest sentit proposam -no és la primera vegada, 
la darrera oportunitat no varem tenir la possibiliat que fos 
sotmes a votació, perque va ser en el Debat deis Criteris del 
Pla de l'Oferta Turística, on varen ser retirats pel Govern 
abans de la votació- que es procedeixi a la suspensió de 
la vigencia de! planejaments de tots aqueIls sois urbanitza
bies o aptes per a la urbanització que no disposin de pla 
parcial definitivament aprovat, amb caracter transitori men-
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tre no s'ultimin les Directrius d'Ordenació Territorial que mar
quin unes noves perspectives ja definitivament, d'acord amb 
la Llei d'Ordenació del Territori, de I'ús que volem donar 
a les nostres Illes Balears durant els proxims quinquennis i 
decennis, i fins que aquestes Directrius d'Ordenació Territo
rial no s'hagin aplicat i incorporat als instruments urbanís
tics municipals. Per tant, una mesura cautelar, transitoria, de 
no crear Iloves aprovacions definitives de plans parcials. 

En segon 11 oc, una intenció de tallar aquest diríen nus 
gordia de les mesures cautelars per als catalegs d'espais na
turals, que sembla que ha embolicat tots els Grups Parla
mentaris i sembla que no han de tenir sortida, la qual cosa 
pot ser fins i tot motiu de satisfacció per a determinats am
bients i sectors. Crec que és necessari plantejar aquí una ca
suística que directament pugui ser aplicada pel Govern. si 
el Pagament I'aprova, sense necessitat de fer una anaJisi deta
llada area per area sobre les mesures a prendre o com a mí
nim que elimini el 99070 deis casos de contradicció greu i fla
grant entre la voluntat deis diferents inventaris d'espais 
natural s i la situació de possibilitat d'urbanització, la possi
bilitat legal d'urbanitzar dins aquests espais naturals catalo
gats o inventariats. 

Per aixo proposam aquí que es tenguin en compte si
multlmiament els tres grans documents que existeixen a la 
Comunitat, el d'ICONA del 84, el d'INESE del 85, el del 
Govern de la Comunitat Autonoma -el de I'INESE també 
ho és, de la Direcció General del Medi Ambient-, pero el 
propi del Consell de Govern de la Comunitat Autonoma en
viat al Parlament, del 87, i com que sabem que dins les arees 
delimitades, que s'han fet amb uns criteris amplis, amb uns 
criteris no estrictament urbanístics, sinó amb criteris de deli
mitació natural i de conservació de la naturalesa, hi ha sois 
urbans, hi ha soIs urbanitzables, hi ha tota una serie de si
tuacions que creim que necessiten ser perfilades. EIs soIs ur
bans no seran discutits per nosaltres, són situacions de fet 
sobre els quals ja no hi ha possibilitats de reconduir la si
tuació; deis soIs urbanitzables en feim tres nivells per poder 
fer una excJusió, ja per propia resolució del Parlament, 
d'aquests en tres casos concrets: aquelIs que no tenen pla par
cial aprovat, aquells que tenen pla parcial aprovat antic, an
terior a la Llei del 1975 i que no són en curs d'execució i 
aquells que tenint un pla parcial aprovat posterior a la Llei 
del 1975, no siguin en curs d'execució i, a més, incompleixin 
el pla d'etapes per causes no imputables a l'Administració. 
Que significa aixo? Significa en poques paraules que plante
jam aquí tres casos de situacions urbanístiques la desqualifi
cació de les quals entenem que no dóna Iloc a possibilitats 
de discutir indemnitzacions i que realment ens crearia una 
gran tranquil·litat durant el temps que aquests inventaris no 
tenguin una virtualitat, perque la intenció d'aquesta Cambra, 
almanco la que es va aprovar en anteriors debats, és que els 
inventaris d'espais natural s no tenguin virtualitat mentre no 
s'aprovin les Directrius d'Ordenació Territorial, proposta de 
la qual nosaltres discrepam, perque creim que hi ha altres 
formes de fer-los vinculants, pero en qualsevol cas resoldre 
les mesures cautelars que d'altra manera creim que no ten
dran una solució ni en els dos mesas que han plantejat al
tres Grups Parlamentaris per gran que sigui la voluntat, que 
fins ara es pot posar en dubte, dels diferents Grups Parla
mentaris per accelerar-ho. 

El sol no urbanitzable és tractat en diferents situacions 
i circumstancies. Nosaltres creim que ha de ser protegit, que 

els seus valors no són els de donar suport a ofertes comple
mentaries turístiques i molt manco a allotjaments turísti cs 
i que per tant s'han de prendre totes aquelIes iniciatives i s'han 
de dur endavant per pan del Govern totes aquelles propos
tes que siguin necessaries de caracter executiu, de caracter 
reglamentari i legislatiu si és precís per protegir els seus va
lors de tipus natural, agrari, forestal o ramader. 

1 per últim, enIla<;ant amb la primera de les quatre re
solucions, que ja he expJicat bastant avui matí en la meya 
intervenció, aquest pla estrategíc a quinze anys, que és un 
pla possible perque és necessari, que té I'abast, com deia, de 
quinze anys, que ha de ser territoríalitzat per poder escome
tre integralment.les zones tllrístiqlles, que té I'objectiu ma
xim que en aquest moment s'hauria de plantejar la nostra 
Comunitat d'una elevació general de la rendibiJitat de la nos
tra economía a través d'una milIora de les places existents, 
a través d'una canalització de la inversió sobre el que s'ha 
vengut anomenant reconversió, que no és tal reconversió, per
que aquesta paraula va lligada a processos industrials que 
suposen disminució de I10cs de feina i no és aquesta la pro
posta que nosaltres feim, sínó tot el contrari, és una propos
ta de rehabilització que significaría la creacíó de nous lIocs 
de feina precisament per la requaJificacíó de les zones 
existents. 

Creim que és una proposta que abans de rebutjar-Ia, si 
és que qualcú pensa fer-ho, hauria de reflexionar una mica, 
no deixar passar tan alegrement un tren important, perque 
creim que aquesta és la política necessaria per atacar d'arrel 
els problemes que tothom esta d'acord en quins són, pero 
que fins ara encara no hem coincidit a trobar-Ios el tracta
ment, les mesures, la planificació adequada i que sigui esta
ble, que doni tranquil·litat i que doni seguretat. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Vice-President del Govern, Sr. loan 

Huguet. 

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

Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Sr. Portaveu del Grup Parlamentari SOCIALISTA, 

anunciar-Ji primer de tot que miri si estam preocupats per 
les co e que voste pro posa aqui, fin i tot pel darrer punt, 
qu supo que no tendran cap ¡nc nvenient que sigui el ma
leix ConseIler de Turisme, que fenl Ú de la paraula i tal com 
va quedar que podríem intervenir diferents membres del Go
vern, pugui sortir a donar més complida informació que la 
que jo podria donar ara amb el poc temps que he tingut 
per preparar totes aquestes resolucions. 

Respecte del primer punt, que «el Govem elaborara en 
combinació amb el Ministeri de Cultura, els Consells Insu
lars i els Ajutaments un Pla d'Inversions Culturajs com a 
desplegament del Pacte Cultural», molt telegraFicamenl per
que així m'ho demana i a més perque tots ha agrairem dir 
primer de tot que no alLre e tam d'acord a lenir el supor! 
í l'ajuda del Mínisteri de Cultura, no faltaría més, com no 
poder estar d'acord si deim que tal vegada el Ministeri de 
Cultura hauria de desapareixer tala vegada que les compe
tencies en la seva totalitat -i no ho deim nosaltres, sinó que 
totes les Comunitats ho diuen- s'hagin transferit a les Co
munitats Autonomes? Pero aquest no és el moment de rei-
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vindicar desaparicions o constitucions de nous ministeris, el 
que sí li he de dir és que en principi cree que no és prudent 
aprovar una resolució on obliguem a una altra Administra
ció i, com recordaba un Portaveu abans de voste, que no es 
pugui pronunciar aquÍ sobre si es vol coordinar o no. El que 
sí ti puc dir és que per part de la Conselleria de Cultura i 
per tant per part del Govern de la Comunitat Autonoma, 
una volta aconseguit aquest Pacte Cultural i una volta Con
sells Insulars, Ajuntaments i Govern Balear hagin elaborat 
el Pla d'Inversions en Equipaments Culturals no hi haura cap 
inconvenient per recaptar el suport i I'ajuda del Ministeri, pero 
veig molt difícil que es pugui donar suport a una resolució 
segons la qual ens haguem de coordinar amb el Ministeri 
quan realment la voluntat d'aquesta coordinació depen del 
Ministeri i no de nosaltres, nosaltres ja manifestam que el 
Pacte Cultural es fa amb el Govern, Consells lnsulars i Ajun
taments i que després no hi ha cap inconvenient de presentar
lo al Ministeri i recaptar la col·laboració, cooperació i totes 
les ajudes que facin falta. 

Respecte de la resolució n~ 2, dir-li que hi estaríem 
d'acord si el termini d'un any comencés a funcionar quan 
tenguéssim el mapa de serveis deis Consells Insulars corres
ponents, en aquest cas concret, per ser justs, del Consell In
sular de Menorca i del Consell Insular d'Eivissa-Formentera, 
perque la mateixa Llei d'Acció Social diu que quant a com
petencies deIs Consells Insulars, «estudiar i programar les ne
cessitats dins el seu ambit territorial i presentar-ho al Go
vern de la Comunitat Autonoma» i és després a Disposició 
Addicional 2a., quan diu d'elaboració del pla quatriennal, «un 
termini maxim de dos anys, a partir de l'entrada en vigor de 
la present Ilei», pero af geix «en col ·laboració amb els Con
seIls Insulars i previ informe del Consell Superior d'Acció 
Social». 

Per tant nosaltres estam d'acord, totalment d'acord amb 
aquesta resolució, si fos a partir que comtessim, com he dit 
abans, amb el mapa de serveis socials deIs Consells Insulars 
eorresponents, perque aiXÍ ho determina la llei. Per tant, val
gui aixo mateix respecte de la resolució n? 3. 

Pel que fa a la resolució n? 4, «el Govern aprovara en 
el termini maxim de sis mesos un Decret que determini, re
guli i eontroli el regim de preus i tarifes deIs serveis i tracta
ments que es prestin tant en els centres del sector públic com 
en els centres privats que treballen en el camp social», cree 
que per fer aquesta regulaeió en aquest moment, primer de 
10t s'ha d'estudiar perfectament si tenim o no tenim compe
teneies per fer-ho, si som o no som competents per ter-ho 
i a veure si entram o no entram en contradicció amb el que 
disposa precisament la Llei d'Acció Social respecte deis cen
tres privats. Per tant, jo crec que seria més convenient retirar 
aquesta proposta que haverla de sotmetre aquí a votació, per
que en tot cas el nostre criteri és que no és convenient fer 
aquest Decret. 

Quant a la resolució n? 5, dir-Ii que per part de la Co
munitat Autonoma s'ha fet una comissió interdepartamental 
entre la Conselleria de Cultura, la de Treball, la de Sanitat 
i Acció Social i que sera convidada a aquesta Comissió Tec
Dica lnterdepartamental la Federació de Dones recentment 
creada. Anunciar-Ii també que actualment hi ha prevists en 
els pressuposts 5 milions de pessetes per fer un estudi de ne
cessitats i situació de la dona en aquests moments a la nos
tra Comunitat Autonoma i que el maxim que podem fer amb 
l'lnstitut de la Dona és arribar a acords puntual s o accions 

conjuntes, perque principalment la seva feina en aquest camp 
es limita a exposicions i publicacions i que nosaltres estam 
disposats a col·laborar i hem col·laborat. Aquesta proposta 
és redundar sobre una feina que ja feim, per tant crec que 
és innecessaria. 

Quant a la resolució n? 6, tres quarts del mateix, també 
és innecessaria perque es fan cursos de reciclatge entre el per
sonal de la Comunitat, especialment en relació i el funcio
nament de la millora tant de l'expressió oral com escrita de 
tots els funcionaris i a~o voste ho pot comprovar a la matei
xa Comunitat Autonoma i en tots els horaris en que es de
senvolupa aquesta activitat, on tots els funcionaris tendran 
dret a assistir i que es fa fins i tot en horaris laborals perque 
creim que és una de les maneres més positives d'incentivar 
la participació i que ho acceptin gustosament, per tant a~o 
es fa i cree, Sr. Tri ay, que independentment que hi hagi di
vergencies o no entre les opinions sobre el pla d'informatica, 
a~o és el que va presentar la Presidencia del Govern en la 
seva compareixen~a als pressuposts de la Comunitat Auto
noma pera I'any 1989 i precisament va donar puntual expli
cació que es pot estar d'acord o en contra d'aquest pla d'in
formatització i d'informatica a la Comunitat Autonoma que 
racionalitzi tot el proces de la informatització a les diferents 
Conselleries i a fi i a efectes d'a~o es tracta de centralitzar 
tot aquest procés. 

Per tant, com li he dit abans, cree que és innecesari, 
no li puc dir que no estigui d'acord, ho feim, per tant seria 
absurd dir'li que no estam d'acord, pero li he de dir que és 
innecessari-perque ja ho duim a ter me. 

Sobre la n? 7, jo estic c6nven~ut que voste és un bon 
coneixedor del Projecte de Llei de la FunCÍó Pública, jo li 
deman que retiri aquesta proposta pel mateix argument. La 
Disposició Transitoria 7a, diu textualment «en aplicació 
d'aquestes Disposicions Transitories es garantitzara la parti
cipació de les organitzacions sindicals representatives en el 
si d'aquesta Comunitat Autonoma de les Illes Balears en to
tes les etapes d'accés i provisió de llocs de feina que es regu
lin per aquesta, aixÍ com en el seu desenvolupament regla
mentari». La Disposició Final diu «es garantitza la 
participació de les organitzacions sindicals de funcionaris de 
la Comunitat Autonoma de les Illes Balears en aplicació i 
desenvolupament d'aquesta lIei en tot quan concerneix en ma
teries enumerades a I'article 32 de la Llei 9/ 1987», m'expli
qui quina és la diferencia. 

Respecte de la resolució n? 8, no solament hi estam 
d'acord sinó que els demanam que ens ajudin. Jo m'agrada
ria, Sr. Triay, que voste pogués acceptar d'afegir a aquesta pro
posta un altre apartat que digués «i que el Govern de la Co
munitat Autonoma es dirigeixi a l'Administració Central en 
el sentit que alci la suspensió 'd'obres que hi ha damunt la 
Marineta l i que incloeixi la dotació del Conveni d'Acció Co
muna per a l'any 1989 del credit pressupostari suficient per 
desenvolupar el pla per a la comercialització i industrialitza
ció de la zona de la Marineta 2, ja que aquesta actuació co
rrespon finanr;ar-Ia a l'Estat en virtut del Decret de Transfe
rencies». Per tant, enhorabona, estam d'acord amb aquest 
punt n? 8 sempre que voste accepti que es pugui afegir ar;o, 
no voste els Grups Parlamentaris, aquesta és la postura que 
li don a coneixer des del Govern. 

«El Govern elaborara en el termini maxim de tres me
sos i l'enviara al Parlament en forma de comunicació per al 
seu debat un estudi-valoració del deficit social d'infrastruc-
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tura, servelS 1 equipaments públics a les Illes Balears». Te
mm interes en fer-ho, ha volem fer, I'únic que ti deim és que 
és impossible en tres mesas i que aquesta impossibilitat fa 
que jo demani a la Cambra que s'amplún termims o que es 
retiri la proposta o es pugui rebutjar, perque si no haurem 
de venir aquí a explicar per que no hem complit aquesta re
solució aprovada. 

La n.o 10, «el Govern procedira a suspendre la vigencia 
deIs planejaments urbanístics municipals a les zones turísti
ques litorals que agafin com a mínim, etc.», jo cree que no 
val insistir, vostes mateixos actuin amb responsabilitat i en 
conseqüencia, crec que tot quant s'hagi d'explicar ja s'ha ex
plicat i ha va ser al Debat d'Ordenació Territorial i que en 
aquel! Debat es va fer una resolució exactament igual que 
va ser rebutjada per aquesta Cambra. No tenc res més a afe
gir, que s'actui' en conseqüencia i que, per tant, si al seu mo
ment va ser rebutjada, que tots els Grups tendrien les seves 
raons per fer-ho, creim que tornar-la dur aquí podria supo
sar entrar en una dinamica de veure totes aquelles resolu
cions que el Parlament ha rebutjat en un mateix període de 
sessions, una altra cosa seria que fos en una altra Legislatu
ra, i dugéssim contínuament les mateixes propostes per veu
re si teníem sort i fossin aprovades. 

Respecte de la resolució n? 11, tampoc no m'estendré 
perque crec que ja faig llarg, dir que existeix una resolució 
aprovada per la qual la Ponencia es la que estudia el Cata
leg d'Espais Naturals i és la mateixa Ponencia -i Voste ho 
ha reconegut- la que ha de proposar amb caracter d'urgen
cia aquestes actuacions cautelars i aquesta és la resolució que 
es va prendre, no l'invent, aquesta és la resolució que es va 
prendre, una cosa es que se'n prengui una altra avui aquí, 
pero si no és així, em desmenteixi. 

Acabaria amb aquestes explicacions, Sr. President, que 
també podem aplicar a la pro posta n? 12, pero si voste ve • 
a be que intervengui el Conseller de Turisme, li donaria la 
paraula. 

EL SR. PRESIDENT: 
Jo li agraesc la seva suggerencia, pero la paraula la dóna 

el President; moltes gracies. El Sr. Triay té la paraula. 

EL SR. TRIAY 1 LLDPIS: 
Gracies, Sr. President. 
M'estim més fer una resposta previa a les puntualitza

cions que ha establert el Vice-president, per anar separant 
també els dos paquets de mesures que s'han tractat. 

En primer lloc jo que coordinar-se amb el Mimsteri de 
Cultura, al marge d'opinions sobre com hauria de ser l'es
tructuració de l'Estat en aquesta materia, temnt en compte 
que hi ha projectes, que hi ha recursos i que hi ha possibili
tats d'invertir a Balears i que hi ha voluntat de cooperació 
i de coordinació, crec que forma part d'un ideal polític que 
no s'hauria de menysprear en absolut, sobretot quan tots sa
bem que les necessitats d'inversió i els recursos són tan li
mitats. 

Per tant, abans o després, aixo és relativament indife
rent, el Ministeri de Cultura, com a agent inversor impor
tant en qüestions de cultura i que té projectes en cartera per 
a les Illes Balears, ha d'entrar dins aquesta visió de conjunt 
que suposa el Pacte Cultural. 

No estic d'acord amb cap de les puntualitzacions que 
ha fet en relació amb la Llei d'Acció Social, totes tres, la del 

mapa de serveis socials, la del pla quatriennal i la deis preus 
i tarifes responen exactament a l'articulat de la lIei, res ponen 
exactament a qüestions -les dues primeres, el pla quatrien
nal i el mapa de serveis socials- que exigeixen la col·labo
ració amb els Consells Insulars; el que no es pot fer és de
manar la col·laboració l'ha d'oferir el qui té la iniciativa, el 
que té la responsabilitat i la competencia de fer el pla qua
triennal i de fer el mapa de serveis socials, article 14.4, Dis
posició Addicional 2.a. 

Igualmentel Decret que reguli i controli el regim de preus 
i tarifes és l'article 14.6 de la Llei d'Acció Social, que és ne
cessari precisament per fer després una política justa de sub
vencions i d'ajudes, no posi en dubte la competencia ni la 
legalitat, és practicament afusellat de l'articulat de la liei, sim
plement és que una qüestió que a la liei no termini per posar
se en marxa, es pot fer a qualsevol moment, és una capaci
tat que té el Govern i nosaltres creim que ja és necessari 
fer-ho. 

Ajuntar esfon;os en relació amb l'Instüut de la Dóna 
creim que és una qüestió que no reclama massa més comen
taris i tampoc no ha afegit cap element nou en aquesta qües
tió. Nosaltres creim que és insuficient el programa en mate
ria d'informatica; en materia de l!engua catalana crec que 
no falta estendre's; "basta veure en quina llengua venen el 90070 
deIs documents que surten de l'Administració de la Comuni
tat Autonoma perveure que hi ha un deficit substancial de 
Jlengua catalana en documentació, a la literatura adminis
trativa i tecnica, en totes dues. Per tant crec que incitar el 
Govern a fer-ho és absolutament positiu, de la mateixa 'ma
nera que promoure i mantenir el diilleg amb les organitza
cions sindicals representatives, especialment en un moment 
que precisament no ha suposat una gran demostració de di a
leg i de coordinació el que ha passat aquestes darreres set
manes i mes os. Per tant, una crida a mantenir i fomentar 
el dihleg, si vostes troben que és innecessiuia, nosaltres creim 
que no. 

La Marineta 1 és acabada, els pertoca a vosU:s iniciar 
la gestió, és una qüestió que figura en els documents de la 
Conselleria d'Agricultura, pos in termini, es posin afer feina 
i no deixin passar el temps sobre unes inversions que, com 
deia, van camí de no ser útils al lüO% el dia que les vulguin 
fer servir, que ja hi hagi d'haver reparacions previes a una 
primera utilització. 

La valoració del deficit social I'hem fixada en tres me
sos no perque vulguem, en aquesta qüestió concreta, propo
sar tasques impossibles al Govern; és que fa tan pocs dies 
que el Conseller d'Hisenda va dir que quan volguéssim ho 
duria, que li deixam tres mesos, pero quan volguéssim quasi 
hauríem pogut dir la setmana que ve, perque va dir que so
bre aquesta qüestió de la valoració del deficit social mes tro
baya perfectament en condicions de donar res posta imme
diata al Parlament, per tant per a~o hem posat aquests tres 
mesos, com a un període ampli per donar respostá. 

La necessitat de suspendre els planejaments urbanístics, 
efectivament, no amb aquesta proposta precisa, ja s'ha de
batut en una altra ocasió, pero els problemes evolucionen 
«que es una barbaridad», com deia la can~ó antiga, i la ne
cessitat de prendre mesures d'aquest tipus evoluciona dia a 
dia i el clamor social al Govern i logicament també al Parla
ment, que som els qui incitam o podem incitar el Govern 
a determinades qüestions, de cada día és més fort i, per tant, 
el que vam dir fa un any era necessari, pero ara ja és urgent 
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. i d'aquí a sis mesos, si avui no s'aprova, sera de vital neces
sitat fer-ho i cada vegada sera més COSlÓS, cada vegada sera 
més difícil i cada vegada hi haura molts més compromisos, 
parlant en termes estrictament jurídics, per poder dur enda
vant aquesta frenada, aquesta moratoria d'increment de zo
nes noves urbanístiques. 

1 per acabar, el tema de la Ponencia d'espais naturals, 
efectivament hi ha una Ponencia que estudia aquest tema, 
nosaltres feim aquí una aportació que no limita el treball de 
la Ponencia, simplement 1i resol amb una casuística perfec
tament estudiada el 9OUJo de la feina i, per tant, li donam 
possibilitats que pugui dedicar al lOUJo restant, si hi és, un 
treball que pugui ser canelos en dos mesos, com demana un 
altre Grup Parlamentario 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Sr. ConseIler de Turisme. 

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Jaume Cladera 
Cladera): 

Gracies, Sr. President. 
Jo voldria ser el més breu possible, pero la intervenció 

d'avui matí que dóna Iloc a aquesta resolució crec que ha 
estat extensa, quasi en gran part monografica per part del 
Portaveu del Grup SOCIALISTA i per tant m'hauran de per
metre que m'estengui una mica, encara que procuraré ser breu. 

Avui matí, tant per part del Portaveu del Partit Socia
lista com per part de la majoria de portaveus s'ha parlat de 
crisi del sector turístic de cara al futur. Jo voldria fer unes 
certes reflexions perque tenguéssim en compte dos compo
nents que té el sector turístie, que succeeix i quines són les 
coses damunt les quals podem influir i quines altres són aque
Hes en els quals ens limitam a ser -com diuen els decrets 
d'Hisenda- «sujetos pasivos». 

Espanya pateix un procés de transformació que ens du 
a passar de ser un país jo diria pobre a un país industrialit
zat i moderno Aixo, senyores i senyors, va totalment en con
tra d'afavorir l'afluencia turística, no hi ha hagut mai al món 
cap país poderós que hagi tengut turisme de masses, els pai
sos poderosos tenen turisme cultural, tenen turisme basat en 
unes determinades coses, pero no tenen mai turismes de 
masses. 

Per tant, des del moment en que la pes seta es conver
teix en una moneda forta, aixo és la primera passa perque 
un deIs grans atractius que ha tengut Espanya durant molts 
d'anys es perdi. Des del moment que el dólar, que com vos
tes saben és una moneda important en tot el món, es troba 
en una posició dolenta, es produeix un transvasament de viat
gers de determinats paisos cap a America, sobretot cap a la 
ZOna de Miami i Florida; des del moment que el petroli va 
barat, el transport disminueix notablement i les destinacions 
de llargues distancies, que en un moment determinat com 
els anys 76 i 77 no tenien cap possibilitat, tornen a recuperar 
el seu hit, perque es tornen a convertir en ofertes molt com
petitives. 

Una revista economica alemanya important publica 
anualment el que pot fer un alemany amb un marc dins Ale
manya i el que pot fer en qualsevol lloc turístic important 
i notable. Un alemany amb un marc a Alemanya, quan arri
ba a Mallorca, a Menorca o a Eivissa només té la possibili
tatde 0,91 marcs, és a dir, el producte de consum turístic de 

l'oferta complementaria és més car a Balears que a la resta 
d'Alemanya. Amb un mare, un alemany pot anar a Turquia 
i es converteix en 1,90 mares, aquest era l'atractiu que Espa
nya tenia abans. 

Tenguin en compte que aquestes coses -quan un país 
es transforma i aquest país ho fa- tenen aspectes positius 
i negatius. Tots sabem que els sectors exportadors tenen bons 
comportaments quan la moneda del país es troba en mala 
situació; el turisme de qualque forma és una exportació i té 
unes variables economiques que en aquest moment, per al 
turisme de masses, influeixen de manera no positiva. Es dar, 
hi ha uns altres components, que són els components inte
riors, sobre els quals nosaltres crec que tenim una gran ca
pacitat de decisió dins la Comumtat i en conseqüencia 
d'aquests sí que som vertaders responsables. 

Quin són aquests? Avui matí ja n'han parlat aquí, l'ex
cés d'oferta complementaria que torna vella, un dericit im
portant d'infrastructura i la necessitat ben dara de conservar 
el patrimoni turÍstic de Balears, que mentre no es demostri 
una altra cosa són els recursos naturals. 

Es possible que en el futur, si Espanya continua mante
mnt aquest poder economie, que la ¡nver i6 estrangera igui 
tan grossa, que la pesseta es revalul pni.cticament enfron! de 
totes les monedes europees o almanco manteninl-se, tenguem 
uneS dificul ta! almanco de tipus economic. D'aquestes, evi
denlment, cap persona d'aquest Parlament o'és responsable, 
ni ho é per descomptat el Govern Espanyol, perque el que 
perjudica per una banda. per aJtres evidentrnent els beneficis 
sóñ molt uperiors, pero del que no altres si som responsa
bles és de la segona part de que parlavem. 

Es ver que I'excés d'oferta produeix un problema de com
petitivitat de preus a la baixa tal vegada no tan exagerat coro 
deia el Portaveu del Partit SociaJi ta, perque els economistes 
d'aquestes illes uns diuen una cosa i uns diuen I'altra més 
o manco estan d'acord amb la des pe a turfstica, pero jo crec 
que fan una cosa incompleta i és que les eoquestes que es 
ran demanen als turistes a veure que gasta cada día un turis
ta, i els LUristes contesten amb el valor de la seva moneda 
i és ciar, i un turista alemany diu que l'any 87 ha gastat 
mil marcs en les vacacions i I'any 88 n'ha tornat a gastar 
mil, re ulta que el 87 el marc era a 69 pessetes i el 88 és 
a 66, per tan! els ingressos que tenim amb els mateixos mares 
són més baixos perque resulta que la pesseta s'ha revaluat, 
i aquesta correcció, aixi com fan la reflexió de la inflació 
per a la despesa turfstica, no la fan per al canvi de moneda. 

De totes formes hi ha una cosa clara, que independent
ment d'estudis, que poden ser més o menys similars amb cer
tes correccions. el que és ben cerl és que dins el context so
cial de les lUes Balears h~ ha una insatisfacció pel tipus de 
turisme que temm. Basta ·passejar-se pel carrer, aturar-se a 
les botigues j de cada vegada la manifestació més generalit
zada é que el tipus de turisme que tenim és més barat, que 
té menys capacitat economica i que de ret gasta menys, so
bretot dins l'oferta complementaria. Thmbé és cert que hi ha 
part d'aquesla oferta que és veUa i també pés cert que hi 
ha un deficil important d'infrastructura pública de toles les 
Administracion . 

Com a conseqüencia de tOl aixo la Comunjtat Autono
ma ha pres una serie de mesures, unes ja publicades, unes 
aJlre ' que no han entrat en vigor pero són de coneixement 
públie, a les quals em vuJl referir al capdavalJ per concloure 
en la postura del Govern respecte d'aquesta resoluci6. El Go-
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vern ha pres dues mesures importants en els temes de l'excés 
d'oferta i de l'oferta vella i respecte de l'oferta vella, la deci
sió que ha pres el Govern és treure un Decret de modernit
zació obligatori per a tota l'oferta turística. Aixo, pel que 
ha dit el Sr. Triay avui matí i per la redacció de la resolució, 
veig que és una de les coses a les quals aspira aquest pla 
que titulen estrategic. Li avan<;: que aquest tema de la mo
dernització el Govern de la Comunitat Autonoma ja el du 
endavant i en aquests moments si no ha sortit és perque es 
negocia amb els sectors que de qualque forma I'han d'accep
tar per dur-Io a terme. 

Es un Decret important que obligara que la planta tu
rística d'allotjaments anterior al 84 s'hagi de modernitzar en 
un termini de 5 anys. Jo crec que en aquest punt estam tan 
d'acord, que avui matí fins i tol he entes, no sé si vaig equi
vocat, que el Sr. Triay deia que tota l'oferta turística anterior 
al 84 s'hauria de modernitzar i aixo justament és el que diu 
el Decret, que s'ha publicat per distints mitjans de comuni
cació. Per tant, estam d'acord fins i tot amb aixó, fins i tot 
amb els establiments que ha d'afectar i en la data. 

També estam d'acord que el cost d'aquesta renovació és 
logic que els pagui el sector, perque realment durant una se
rie d'anys ha tengut uns resultats que pensam que li ho per
meten. No obstant aixo, hem fet unes gestions amb el Mi
nisteri de Transports i Turisme, que com vostes saben té una 
línia de credit oberta tot l'any, el Credit Turístic Hipotecari, 
i hi ha un compromís per part de l'Administració Central que 
prioritariament aquest credit hipotecari es pugui destinar, a 
través d'un conveni concret, a la reconversió de la planta 
d'allotjaments de les Illes Balears. 

Hem explicat distintes vegades quins són els objectius 
de la modernització i no només hi ha un objectiu per a la 
modernització, que és obvi i immediat, que és que l'oferta 
t~rística d'allotjaments es posi al dia, en té dos més, el se
gon és que avui el tema de la competitivitat de preus es pro
dueix perque hi ha una gran part de la inversió amortitzada 
i com a conseqüencia d'aixo hi ha negocis d'allotjaments que 
es poden permetre fer una política de preus elevats. Si nosal
tres obligam a una modernització i per tant a una inversió 
important en aquests tipus d'allotjaments, automaticament 
aquests allotjaments, sigui amb finan<;:ació exterior o interior, 
seran sotmesos a unes amortitzacions noves en el futur im
portants i en conseqüencia aixo no els permetra fer una po
lítica de preus a la baixa. Aquest és un deIs objectius pri
mordials de la modernització, no és només que els 
allotjaments es posin al dia, sinó que hi ha aquest compo
nent economíc i, arnés, hi ha un altre component important 
i és que, sens cap tipus de dubte, la inversió nova en moltes 
places hoteleres cada vegada es fa més complicada i com a 
conseqüencia és molt probable que afecti el sector de la cons
trucció i aquest Decret en cinc anys pemetria donar una part 
important de feina al sector de la construcció i a tots els seus 
derivats i per tant permetria reequilibrar l'activitat economi
ca logica d'aquest sector. Aquests són els tres punts basics 
que justifiquen el Decret de Modernització. 

Hem dit moltes vegades, fa poc a Menorca i a Mallor
ca, que nosaltres concebem el turisme com una empresa uto
pica mixta entre el sector públic i el sector privat, on el sec
tor públic té unes responsabilitats irnmediates, que són 
arreglar la infrastructura, i el sector privat té una responsa
bilitat molt important i és no subvencionar turistes, sinó treure 
una rendibilitat als negocis que a través deIs imposts els per-

meti pagar la despesa d'infrastructura pública que fan els tu
ristes. Per tant, hi ha correlació de responsabilitats entre les 
entitats responsables del tema d'infrastructura i el sector pri
vat i és ben logic que si el Govern de la Comunitat a través 
d'un Decret demana a l'empresa privada que s'obligui al com
pliment d'un Decret de modernització, també és ben logic 
que la Comunitat s'obligui a fer un esfor<; important per arre
glar la infrastructura pública, entenent per infrastructura pú
blica carreteres, proveiment d'aigua, sanejament, servicis i 
equipaments deIs municipis turístiques. 

Per tant, estam d'acord amb el que ha dit el Sr. Triay 
avui matí i estam d'acord amb la resolució que diu, amb el 
que no estam d'acord és que ens prenguin el protagonisme, 
perque aquest tema nosaltres el duim endavant i com que 
el duim endavant no volem que ningú ens el prengui, jo crec 
que aixo es una cosa claríssima. El Sr. Triay diu rehabilita
ció, nosaltres deim modernització, el Sr. Triay diu «plan es
tratégico», el Sr. Forcades diu Pla Extraordinari d'Inversió; 
jo crec que aquesta intervenció i la preparació del Portaveu 
ha estat una mica, com passa darrerament, veure que sem
pre el Govern pren les iniciatives del sector turístic, i vostes 
constantment diuen ja ens tornen a fugir i han de sortir aviat 
i de pressa per veure si ens aturen, i jo crec que és correcte, 
pero sens cap tipus de dubte, hi ha coses que feim, com és 
ara el Decret de Modernització i la preparació d'un Pla Ex
traordinari d'Inversions, que es debatra aquí i en el qual hi 
haura sens dubte tota l'aportació d'infrastructura pública que 
necessita fer la Comunitat Autonoma, aquest és el motiu prio
ritari per dir que estam completament d'acord amb tota l'ex
posició que ha fet, que estam completament d'acord amb tota 
la filosofia, pero tot aixo ho duim endavant i com que ho 
duim endavant, consideram que no és oportú -i li ho dic 
amb tota honestedat- que ningú ens robi, entre cometes, 
el protagonisme. 

Després hi ha unes certes matisacions que jo crec que 
s'han de fer, delicades, perque afecten l'Ordenació Territo
rial, pero que no les hem d'amagar, les hem de dir perque 
ens hem de dir les coses. Em pareix que he entes que el Sr. 
Triay deia que en l'ordenació s'havia d'anar alerta a noves 
extensions urbanitzables per a les segones residencies, nos al
tres esta m conven<;:uts que un dels grans futurs que tenen les 
Illes Balears són les segones residencies, aixo vaig intentar 
explicar-ho a la Comissió, l'aUiberalització del transport do
nara Uoc a un fluix de turistes molt important, perque el preu 
del transport disminuir a molt, i aixo fara factible que aug
menti el tipus de turistes de segona residencia. 

1 també i ha un tema delicat que per aixo mateix l'hem 
de tractar amb delicadesa, pero n'hem de parlar, que és el 
tema del sol rústiCo Nosaltres no som partidaris de fer urba
nitzacions ni coses estranyes, de la qual cosa se'ns acusa mol
tes vegades, com ha passat amb els camps de golf, que tanta 
sort que ja és una llei aprovada, no som partidaris Ge fer 
cap cosa rara en sol rústic, pero agafant una mica les .:parau
les del Portaveu del Partit Socialista, que deia que aquí no 
es troben vies i la gent se'n va a invertir a Santo Domingo 
i a Turquia i a Andalusia. Per que van a aquests 1I0cs? Hi 
ha diverses raons, pero també vull que m'escoltin un moment 
per aclarir-nos. 

Se'n van a Santo Domingo perque el sou d'un treballa
dor alla són 9.800 pessetes mensuals, perque a Santo Do
rillngo un empresari s'aixeca el matí i li diu voste se'n vagi 
a casa seva i no hi ha cap tipus de relació laboral; no vull 
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dir que el empresaris ho facin, a l.erta, vull dir que hi ha 
aquesta siluació. Segona, la inversió per ltit a Balears voreja 
els 2 miHons de pessetes, la inversió pcr llit a Santo Domin
go és aproximadament d'1.200.000 pessetes, perque entre a1-
tres coses la majoria d'botels es fan de fusta, a causa del 
clima tropical tenen una serie de circumstancies molt parti
culars i tot aixo fa que les inversions en un 1I0c com Santo 
Domingo, si algú és capac; de fer-la, perque s'ha de ser ca
pac; de fer-Ia, perque també hi ha unes grans dificultats en 
maquinaria i construcció i de material s, és difícil, pero si a1gú 
aconsegueix fer-Ia aconsegueix amortitzar una inversió en tres 
anys. Avui, a Balears, amb el nivell economic de vida que 
tenim i per tant amb la carestia de vida, no hi ha cap inver
sió en allotjaments turístics important que es pugui amorit
mr en menys de 8 o 9 anys; per tant, els empresaris, que 
per una banda ten en intenció de diversificar el seu producte 
i per altra banda rendibilitzar les seves empreses i sobretot 
tenir resultats economics brillants, és cert que cerquen 1I0cs 
com Santo Domingo o com Turquia pel moti u que els con
tava abans del marc a 1,90 i aquestes coses no queda més 
remei que accepar-Ies. Jo la que accepto amb menys resigna
ció es la d'Andalusia, perque a Andalusia resulta que a de
terminades zones les donen el 30070 a fons perdut fins i tot 
de la inversió del solar, i aixo és preocupant, perque ja co
menees a pensar fins quan has de ser solidari en determina
des coses. Es clar que participaran a Andalusia els empresa
ris amb el 30%, o sigui que un senyor escriptura un solar 
per tal pn~u i li donen fins i tot el 30%_ damunt I'escriptura 
del solar i després damunt la inversió·í credits blancs, no a 
tota Andalusia, a determinad es zones. 

Aixo el que fa que els empresaris determinin les seves 
inversions a certs I1ocs, pero després hi ha una altra cosa, 
que és que nosaltres aquí hem entrat en una dinamica que 
entre que és difícil, que l'amortització es fa a més lIarg ter
mini i no donam certes altematives als empresaris, és molt 
difícil que inverteixin aquí. El Sr. Triay diu que hem de limi
tar el creixement, tots hi estam practicament d'acord, no d'una 
forma tan rotunda, nosaltres pensam que s'ha de limitar el 
creixement, pero no el d'un turisme de qualitat, com pot ser 
el que vengui com a conseqüencia d'instal·lacions turístiques 
de camp de golf o de ports esportius o del que qualsevol 
empresari modern pugui inventar, pero hi ha construccions 
d'inversions especials que només es poden fer a sol rústÍc i 
aixo és una mica per on va la resolució del punt 12. 

Nosaltres, per exemple, una de les coses basiques que 
necessitam és un pare d'atraccions important, no vull dir um 
parc com va ser I'aspiració d'aquell moment que hi va haver 
la possibilitat de Disneylandia, pero un pare important, i un 
pare important es fa damunt·sol rústic o sobre un arranja
ment, que I'ajuntament qualifica un sol, pero que de qual
que manera no deixa de ser sol rústic perque és a un Iloc 
a11lat. 

Vull dir i tom a repetir que estam d'acord que el sol 
rústic ha de ser el que més es respecti dins aquesta Comuni
tat, que s'hi facin les mínimes coses, les indispensables, pero 
que no es prenguin determinacions perque sigui totalment in
tocable. Aixo tal vegada ens podria dur que certes inversions 
d'oferta complementaria, de les quals tenim gran necessitat, 
no s'arribassin afer. 

1 aquests són més o manco els motius pels quals volíem 
donar contesta a aquesta resolució que proposa el Partit So
cialista, perque creim que els dos punts fonamentals que s'ex-

posaven avui matí, que eren la renovació de la planta hotele
ra, la rehabilitació d'aquesta planta a costa del sector privat 
i el pla estrategic d'infrastructura, nosaltres pensam que amb 
aquesta explicació que els he intentat donar dei m que són 
mesures que s'han pres i que, per tant, no és convenient 
repetir-les i, sens dubte, no perdre la iniciativa que hem aga
fat nosaltres. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. TRIA Y 1 LLOPIS: 
Gracies, Sr. President. 
Sr. Conseller de Turisme, voste ha de dir que no i veig 

que li costa, i és un error, perque és un error del partidisme 
en aquesL cas, no és un problema de protagonisme, perque 
al cap i a la fi si aquest pla, aquesta iniciativa, aquestes qua
tre retxes. que plantegen que vostés facin el pla durant un 
any, si es fa l'aplicaran i el capitalitzaran vostes, aquí no hi 
ha problema de capitaJisme, hi ha un problema d'encertar 
o no els instruments necessaris per convertir una cultura, una 
reflexió economica i turística cada vegada més generalitzada 
dins la nostra societat i qúe compartim i coincidim cada ve
gada més moltes valoracions, cosa que era dificilísima fa cinc 
anys en materies d'urbanisme, en materies de turisme, en ma
teria de creixement, en aquest moment s'han aproximat de 
tal manera les posicions a causa d'una reflexió teorica deis 
professionals, deis economistes, deis sociolegs, deis empresa
ris, que realment fa que hi hagi efectivament alguns punts 
de coincidencia, pero que encara no s'han convertit en coin
cidencia d'instruments i d'actuació politica, perque, jo no vull 
repetir l'exposició d'avui matí, pero és ciar que el que jo, el 
Grup SOCIALISTA proposam avui aquí i que voste realment 
no critica, sinó que simplement apel·la a un cert dret d'autor 
o a un suposat «copyrigth», realment aixo no és el seu De
cret de Modemització i no perque ara sigui el moment de 
fer una crítica acerba al seu Decret, simplement aquí plante
jam una altra cosa de molta més envergadura, més ambicio
sa, pero a la vegada més segura, perque vosté sap que o es 
fa d'una manera global, d'una manera integrada, públic i pri
vat, la renovació deIs establiments d'allotjament i la renova
ció que moltes vegades no és renovació, és creació d'una in
frastructura completa que en gran part no ha existit mai, del 
tractament deIs espais Iliures, de la millora de les platges, tam
bé de les carreteres que hi accedeixen, etc., o es fa així o no 
prosperara aquesta necessitat i aquest objectiu regional de la 
rehabilitació de tot el patrimoni turístic, i l'espiral continua
ra donant voltes i anirem baixant cada any la despesa turís
tica i any a any veurem com les noves zones que ara s'obrin 
esclafen, enfonsen cada vegada més les velles i que no acon
seguim aixecar-ne cap i que el futur negre, aquesta catastro
fe col· lectiva que amb les seves paraules avan<;:ava el Presi
dent en el Debat de Tecnoturística, cada dia sera prop. 

Que es planteja aquí de diferent? Primer, a llarg termi
ni; no és un objectiu per a dema ni per adema passat, és 
un esfor<;: continuat durant quinze anys per poder assolir pre
cisament una amplitud de rehabilitació que sigui total, 400.000 
places per a dir una xifra rodona, una xifra bona d'entendre, 
més o manco aquesta és la magnitud. Diu no, fins i tot hem 
coincidit en I'any 84; naturalment, l'any 84 entra en vigor el 
primer Decret, el de 30 metres, i d'aquí a quinze anys ten
dran vint anys les darreres instal · lacions que es poguessin re
habilitar, per tant entra dins una perfecta logica, pero, que 
hi ha més, de propi? Hi ha la gran inversió pública, voste 
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diu ja la tenim prevista, no l'hem trobada, el Pla Especial 
d'lnversions no és un pla d'infrastructures integrades de zo
nes turístíques, no s'hi assembla en absolut, podn't ser tan 
ben inencionat com vustes vulguin, pero no és aixo, és una 
altra cosa, és una suma de projectes que s'han fet i que es 
poden contractar dema mateíx o el mes que ve i que tenen 
un objectiu claríssim d'aquí atres anys. Aquest no, aquest és 
un pla sostingut per zones, territorialitzat i que ha d'estirar 
-cosa que no té res a veure amb el Pla Especial 
d'Inversions- ha d'estirar i conjuntar i fer gestió, per tant, 
pública i privada, de les zones turístiques, perque efectiva
ment l'estirada de la inversió pública tengui una conseqüen
cia immediata amb uns molts de mils de mílions d'invesió 
privada que li venguin darrera. Al pressupost del 89 tampoc 
no pot dir que hi hagi una actuació que es pugui qualificar 
d'aquest tipus. 

Altres tipus de coincidencies? No els veig. Nosaltres pre
cisament consideram que és una cosa innecessaria o alman
co de tercer ordre la bonificació deis credits, vostes centren 
la seva actuació en una bonificació de credits. Crec que no 
hi ha una justificació que se'ls vulgui prendre el protagonis
me en una qüestió que mai no s'ha plantejat en aquests ter
mes, mai, mai no han plantejat no tan soIs aquesta renova
ció total d'infrastructures, aquesta rehabilitació. pesada 
d'edificis i de sistemes infrastructurals conjuntament públics 
i privats i a la vegada tractar de lligar tres nivells públics, 
l'Estat i els Ajuntaments turístics sota el lideratge de la Co
munitat Autónoma. 

Per tant jo lament que no vulguin votar una proposta 
tan absolutament constructiva, tan important i que la meny
sprei"n per una qüestió que pugui afectar la seva imatge com 
a gran gestor del turisme, que en absolut no la perjudicaria 
de cap manera, peró aquesta és una trista realitat que hem 
d'assumir. 

El sól rustic? No estic d'acord, de la mateÍXa manera 
que al seu dia tampoc no hi vaig estar, que hi hagi instal·la
cions de tipus turístic que necessariament s'hagin de fer en 
sól rústico Per que un parc d'atraccions, que necessitara mol
tes hectarees, s'ha de fer en sól rústic? La planificació del 
municipi on es vulgui situar podra incorporar perfectament 
una actuació d'aquesta importancia i es podra reformar, re
visar o modificar per incloure-Ia-hi, perque hi sigui incorpo
rada si no existeíx, i aixó suposara tota una serie de conse
qüencies, d'accessos, de punt de vista públic, de transparencia, 
d'informació i no una ordenació del territori que sembla que 
és la que vos tes propugnen dins el sol rústic d'un sol de re
serva, un sol com aquests treballadors de Santo Domingo 
o de Thrquia que voste deia, com una irnmensa reserva on 
tothom hi pot anar a sac a situar el que vulgui, i alIó és 
la segona línia turística no sotmesa a planificació i només 
sotmesa a la voluntat d'un propietarí o d'un promotor. No
saltres amb aíxó no hi estarn d'acord, creim que és molt ne
gatiu, creim que, com voste ha dit, aíxo ho compartim, I'in
centiu, el recurs basÍC del nostre turisme és la naturalesa, que 
el sol rústic és un element prioritari -no tan soIs les plat
ges, no tan soIs el Jitoral- un element prioritari d'aquest pai
satge, d'aquesta naturales a humanitzada que cada vegada 
s'ofereÍX al turista més degradada. 

Per tant, francament, crec que Ji ha tocat un paper per
sonaIment desagradable govemamentaIment és el paper que 
havia de fer, voste esta convencut que sera important el sim
ple fet d'haver discutit aíxó, que sera important donar difu-

sió a la possibilitat de dur endavant un programa d'aquest 
tipus a llarg termini i que si no és d'aquest tipus, si no és 
una iniciativa d'aquesta envergadura i d'aquest calat, realment 
el gran projecte de la renovació, de la rehabililació, com ho 
vulgui dir, hotelera fracassara a les Illes Balears i haurem fra
cassat tols. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, té la paraula el Conseller de Turisme, Sr. Cladera. 

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Jaume Cladera 
Cladera): 

Sí, Sr. President. 
la li he dit al principi, Sr. Triay, que en aquest tema 

havíem d'estar tots d'acord i aquest temps passat, quan no 
hem estat d'acord, jo no sé qui és que ha evolucionat cap 
a una banda o l'altra, perque almanco la postura del Govern 
en els temes turístics sempre ha estat bastant definida. Po
dria ser que hi hagi hagut un acostament d'una banda o de 
I'altra, pero és igual, de totes formes si ens hem trobat en
mig ja va bé. 

No hi ha cap dubte que la resolució que proposen és 
important, perque de qualque forma té la transcendencia que 
nosaltres compartim i hi estam d'acord i per tant aquesta ofer
ta que feia avui matí, quan voste deia «i tenen la col·labora
ció del Partit Socialista per dur aquestes coses 'endavant, per 
a les inversions públiques que obligaran la Comunitat Autó
noma i l'Adrninistració Central», també és una altra passa 
endavant, perque si el Sr. Almunia qualque vegada es troba 
amb gent del Partit Socialista que Ji diu «escolti, que ten en 
raó, a veure si ens ajudau», que no sigui el pobre Sr. Forca
des que s'hagi de barallar permanentment amb ell, i amb una 
bona i iJ.lustre representació del Partit Socialista tal vegada 
sera la primera passa important perque col·laborin i l'Admi
nistració Central prengui una altra postura en els temes de 
col·laboració economica. 

Hi ha una cosa que no li he dit abans amb la qual no 
estam molt d'acord i és el termini, és a dir, entenem que el 
pla d'infrastructura per liquidar el deficit que hi ha a Ba
lears sens dubte necessita molt de temps, potser quinze anys, 
pero que els allotjaments turístics no poden esperar quinze 
anys, els allotjaments turístics s'han de posar al dia en un 
termini de cinc anys, perque la competitivitat que ve sera di
fícil ¡jer les causes que he intentat explicar i no podem allar
gar aixo més temps. 

Per tant, en síntesi, el que li vull dir és que no es tracta 
d'un «copyright» personal, sinó del «copyright» del Govern, 
i aixo sí que ho dic clarament, el Govern en aquest tema 
no vol perdre el «copyright». 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESlDENT: 
Srs. Portaveus que vulguin intervenir? 
Per part del Grup MIXT té la paraula el Sr. Ricci. 

EL SR. RICCI I FEBRER: 
Intentaré anar molt rapid perque vertaderament s'ha fet 

molt tard, pero hi ha una cosa que voldria dir avui, encara 
que només sigui perque no quedi enlaire, i és que a mesura 
que ha passat el día, des que aquest matí el Sr. Triay ha anun
ciat el seu suport incondicional a l'ajuda i explotació d'aquesta 
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terca nostra, cap al turisme, fins i tot parlant ara de fer un 
pla a quinze anys, per tant ell té raó, és un gran pla, un pla 
per quinze anys ha de ser francament molt important, a1es
hores jo només vull dir que reconesc el meu error d'aquest 
matí quan he dit que creia que el Govern Socialista no tenia 
plans per a nosaltres, el Govern Socialista crec que sí que 
té plans per a no sal tres i molt dars, pel que veig, tenc la 
irnpressió que el Govern Socialista ja ha decidit que vol fer 
a les Illes, és el monocultiu del turisme, per ac,:ó no es dona
ra rriés ajudes, ho dic avui i voldria equivocar-me i que el 
temps no em doni la raó, peró si contemplam com evolucio
nen els capitals fins i tot dirigits per a1guns senyors socialis
tes de molta relevancia, si contemplam fins i tot com actuen 
alguns ajuntaments dirigits pels socialistes ... 

EL SR. PRESIDENT: 
Se cenyeixi al tema, Sr. Ricci. Fixam postures davant les 

resolucions. 

EL SR. RICCI 1 FEBRER: 
Sr. President, fixo postura només sobre un punt i cree 

que molt important. 

EL SR. PRESIDENT: 
D'acord, peró se cenyeixi a la resolució. 

EL SR. RICCI 1 FEBRER: 
Gracies. Aleshores, en definitiva, vull dir que no dona

ré supoft a aquest punt perque vertaderament hi veig un re
rafons molt important i l'aixeta d'un món que sigui servei 
pur no sera amb el meu suport. La resta ja ho aniré dient 
amb el voto 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT. 
Per part deL Grup Parlamentari PSM-EEM, té la pa

raula el Portaveu Sr. López i Casasnovas. 

EL SR. LOPEZ 1 CASASNOVAS: 
Gracies, Sr. President. 
Fixarem la nostra postura respecte de la immensa majo

ria deIs punts, gairebé tots manco l'últim, donant el nostre 
vot afirmatiu. Deim ac,:o perque a1guns casos responen a l'ar
ticulat de les lleis que ja hem aprovat en aquest Parlament, 
al punt n? 5 agralm la cortesia parlamentaria de reintroduir 
una moció subsegüent a una interpel·lació que va presentar 
el nostre Grup i per un imponderable matematic en aquell 
moment no es va aprovar, esperam que avui hi hagi més sort, 
pero només voldríem circunscriure'ns també al punt n? 13, 
la resolució n~ 13, perque, encara que sigui tard, hem d'agrair 
al Sr. Conseller de Turisme la intervenció que ha tengut a 
bé de fer, ha estat molt il·lustratita. 

El sector públic ha d'invertir doblers per fer rendible i 
funcionable el sector privat, que a la vegada ha de permetre 
treure una renda que per via d'imposts, se'ns ha dit, torni 
a revertir d'alguna forma dios el sector públiCo Af;o és un prin
cipi interessant, un principi bo i positiu, el que passa és que 
dubtam seriosament que aquesta sigui la lagica d'aquest sis
tema. Avui matí hem afirmat que els excedents que el turis
me ha prodult a les Illes Balears han anat a parar en gran 
part a l'especulació immobiliaria, a l'especulació financera, 
i en alguns casos, com s'ha dit aquí, a Santo Domingo, a 

Turquia ... 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Portaveu, se cenyeixi a fixar posició també, igual que 

he dit al Sr. Ricci. 

EL SR. LOPEZ 1 CASASNOVAS: 
Gracies, Sr. President, pero em cenyeixo concretament 

al punt n? 13, perque es parla d'un pla de rehabilitació de 
les instal·lacions turístiques. Bé, els deficits d'infrastructures 
es deuen a la societat, es nega en aquest Parlament l'impost 
turístiCo es demana aquí per part del Grup SOCIALISTA un 
esforc,: continuat durant quinze anys perque uns 90 rnilions 
de pessetes del sector públic vagin a parar a renovar les in
frastructures, que és necessari, pera obviament el que hem 
constatat ara mateix és un proces de convergencia ideolagica 
que es produeix des de la part central de l'espectre polític 
de les societats com la nostra, on socialistes d'una banda i 
liberals d'a1tra acosten posicions fins al punt que resulta ja 
mal de saber on guanya la consciencia liberal on preval la 
social-demacrata, atesa la simbiosi que s'ha fet entre la pro
posició n? 13 i la pro posta del Pla Extraordinari d'Inversions. 

A nosaltres ja ens va bé, des de postures d'esquerra, que 
es delimitan c\arament on són les línies de separació; nosal
tres pensam que no es pot donar un suport a aquestes for
tíssimes inversions de doblers públics per tal d'enfortir enca
ra més un model economic caracteritzat per la seva 
dependencia i per la seva feblesa. No podrem donar suport 
ni al Pla Extraordinari d'Inversions tal com s'ha presentat 
al Parlament ni abviament tampoc a aquesta proposta que 
des de la Secretaria General d'Estat per al Turisme planifi
quen per a les nostres IlIes. 

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

Portaveu Sr. Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Moltes grades, Sr. President. 
Intentaré ser molt breu i cenyir-me al tema, perque crec 

que a aquestes altures l'única proposició que sortiria per una
nimitat seria la de la reforma del Reglament que evitas aques
tes sessions interminables. 

Tenc la temptació de dir, senyors del PSOE, que vota
rem sí a les positives, no a les negatives i ens abstendrem 
en les a1tres i d'aquesta manera ja en sortiríem com ha que
dat aclarit abans, pera en fi, detaI1arem una mica més. 

Ens abstendrem a la la. i a la 5a. perque no podem ad
metre que se subordini l'activitat del Govern de la Comuni
tat Autanoma a la voluntat del Govern Central en materies 
que són de la seva competencia. Votarem sí a la 2 i a la 3. 
En relació amb la 4, nosaltres els suggeriríem, i condicio
nam la nostra votació afirmativa que després de «privats)) 
hi hagués la paraula «subvencionats»), és a dir, entenem que 
és correcte que la Comunitat Autónoma determini preus i 
tarifes deIs centres assistencials privats sempre que rebin sub
vencions de les Comunitats Autanomes, si no, ens pareix que 
no és correcta, que no entra dins la lagica. 

Els números 6, 7, 8 i 9 compten amb el nostre suporto 
Quant a la n~ 10, jo li voldria transmetre el mateix que 

varem dir a l'anterior debat: si vostes posen el pla parcial 
no aprovat inicialment, nosaltres donarem suport a aquesta 
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mesura, i entendríem que qualsevol iniciativa referent a plans 
parcials definitivament aprovats s'hauria de sotmetre a una 
consideració en relació amb el yolum d'indemnitzacions que 
la Comunitat Autonoma podria caure per prendre una de
terminació amb coneixement de causa de quina és la reper
cussió economica d'aquesta mesura. 

En relació a la n~ 11 entenem que efectivament aixo pot 
ser una postura del Partit Socialista, que nosaltres en princi
pi estaríem disposats a donar-li suport dins el si de la Po
nencia parlamentaria constituIda a l'efecte; entenem que la 
Ponencia s'ha de reunir, ha de resoldre les mesures cautelars 
amb urgencia, pero en qualsevol cas voldríem veure aixo a 
la Uum de la incidencia real i d'u"n major grau de coneixe
ment, encara que en principi li anuncio la nostra postura fa
vorable, pero en el si de la Ponencia, aquí ens abstendrem. 

Quant a la n~ 12, hem coincidit en determinades postu
res a projectes de Uei el Grup SOCIALISTA i el Grup del 
CDS, el que passa és que jo atendria a una de les raons que 
ha exposat el ConseUer Ciad era i aleshores li proposaria un 
canvi a la redacció que digués «que siguin precisos per tal 
d'evitar l'empla<,:ament d'allotjaments turístics ilimitar seve
rament el de l'oferta turística complementaria». Es tracta 
d'adoptar les mesures per evitar la implantació d'hotels, 
d'aparthotels per suposat, dins sol rústk ilimitar severament 
la de l'oferta turística complementaria, que en determinats 
casos, efectivament, ha d'estar dins sol rústico 

1 per últim, després del debat que hem seguit i que ens 
ha servit per informar-nos amb més profunditat del que s'ha 
tractat, a la n~ 13 comptaran amb el nostre suporto 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Si és per dir que accepta o no accepta les modificacion§, 

sí, Sr. Tri ay. -

EL SR. TRIAY 1 Ll.DPIS: 
Voldría demanar un torn curt de replica als diferents 

Grups que han intervengut. 

EL SR. PRESIDENT: 
Fins ara no s'ha donat torn de replica, i jo li deman 

que si ha de contestar puntualment les preguntes del Sr. Quet
glas, ho faci. 

EL SR. TRIAY 1 Ll.DPIS: 
Es que les observacions del Sr. Quetglas no les he entes 

molt bé, ho hauriem de llegir. Bé, també faré un comentari 
al que ha proposat el Sr. Quetglas, exceptuant el tema del 
sol rústic, que no he acabat d'entendre la redacció, si m'ho 
permet. 

Gracies, Sr. President. 
Nosaltres no som la Secretaria d'Estat de Turisme, ho 

vulI dir per si qualcú s'ha confós, l'únic que hem fet és pro
posar aquí un pla sobre el qual estariem disposats a ajudar 
per convencer qualcú, qui pensi que hi ha més que aixo va 
ben errat. Es un pla amb el qual coincideixen els grups eco
logistes, no és casual, és un pla per no fer noves urbanitza
cions, és un pla per defensar al maxim els espais naturals 
i és un pla per mantenir el nombre actual de places turísti
ques i rehabilitar-les per fer-les més rendibles per a tothom, 
perque al cap i a la fi aixo és difon dins tota la societat i 
arnés són altres els mecanismes de distribució. 

En relació a les propostes concretes, els espais naturals, 
les mesures cautelars, nosaltres ho proposam aquí, si aquí 
no surt aproyat ho continuarem proposant dins la Ponencia 
que estudia les mesures cautelars d'espais naturals. 

El tema de limitar el creixement urbanístic, els plans de
finitiyament aprovats no s'han incIós, són plans que no si
guin definitivament aprovats, per tant qUf' no hagin consoli
dat els seus drets d'indemnització, per tant nosaltres creim que 
és una fórmula prou contundent, peró a la yegada no té la 
laxitud, bastant imprevisible quant al que pugui significar, 
de plans simplement aprovats inicialment. Creim que és poca 
cosa, encara que pugui eliminar algunes situacions, la qües
tió deis plans aprovats inicialment. 

Quant al sol no urbanitzable, voldria que ha llegís exae
tament, perque la veritat és que no he sentit bé. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Quetglas, ho llegeixi exaetament avan<,:arem. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Quedaria així, Sr. President: «El Govern adoptara les 

mesures executiyes i reglamentaries i promoura les iniciatives 
legislatives que siguen precise~, per tal d'evitar l'empla<,:ament 
d'allotjaments turÍstics i de limitar severament el de l'oferta 
turística complementaria en el sol etc.», tal com ve. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, Sr. Tri ay. 

EL SR. TRIAY 1 Ll.DPIS: 
Per la nostra part i tal com estan les coses en relació 

al conjunt de la C~mbra, realment és un possibilisme accep
tar aquesta proposta igualment que una altra que n'ha fet 
i que no he mencionat, no me n'he recordat, relativa als cen
tres subvencionats o col·laboradors, que és com ha diu la 
lIei, quant al regim de preus i tarifes d'acció social. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per defensar les propostes del Grup Parlamentari AP

PL, té la paraula el Portaveu Sr. Gonzálex i Ortea. 

EL SR. GONZALEZ I ORTEA: 
Sí; gracias, Sr. Presidente. 
Con caracter practica mente telegráfico, tengo que decir 

que hay dos errores en la presentación de nuestras propues-
. tas, el primero se refiere a que citamos el artículo 171 del 
Reglamento y es en virtud del artículo 169, las prisas con 
que tuvimos que hacer la presentación provocaron esto, y hay 
después, en la primera propuesta, un error cuando dice «el 
Parlamento de las Islas Baleares insta a! Gobierno de la Co
munidad Autónoma a que presente una comunicación» lo 
que pretende decir es (<una documentación con contenido re
ferente a la reforma del Estatuto de Autonomía de B11eares 
a fin de elevar el marco competencia! de nuestra ,Comuni
dad Autónoma dentro de los límites del artículo 149 de la 
Constitución Española», es decir, no pretendemos en ningún 
caso provocar otro nuevo debate con relación a la reforma 
del Estatuto mediante el envío del Gobierno de una comuni
cación, lo que pretendemos es que el Gobierno nos envíe una 
documentación que contenga los criterios que el Gobierno 
considere más adecuados en cuanto a techos competenciales 
que requiere la Comunidad y su opinión sobre las priorida-
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des y que esta documentación lógicamente sea estudiada por 
la Comisión que pedimos cinco Grupos Parlamentarios que 

-se crease para el estudio de esa reforma de la modificación 
del Estatuto de Autonomía. Por consiguiente se trata de una 
documentación que pedimos que el Gobierno nos remita en 
relación, como digo, con sus criterios sobre modificación de 
techos competenciales. Creo que así queda suficientemente 
aclarada la cuestión. 

La segunda propuesta de resolución pide a la Conselle
ria de Economía y Hacienda que realice los estudios perti
nentes para conseguir una mayor agilidad económico
administrativa, yo creo que la propuesta se presenta por sí 
sola, ése es un tema que ha salido reiteradamente en los de
bates generales de esta Comunidad y creemos que dentro del 
proceso de acercamiento de la Comunidad Autónoma al ciu
dadano de que hablábamos esta mañana, el tema de la agili
zación de la Administración en los trámites administrativos 
es muy importante y más especialmente en las cuestiones eco
nómicas. Por eso pedimos al Gobierno que haga un estudio 
en un plazo muy amplio, en el sentido que no pretendemos 
agobiar al Gobierno con mayores apreturas, pero sí nos gus
taría que ese plazo Fuera rebajado. incluso en la práctica pa
ra que estudie con detenimiento la posibilidad quizás de mo
djjicaciones puntuales de la legislación de contratos, por 
ejemplo la Ley de Finanzas de la Comunidad, etc., y que 
de ese estudio puedan salir propuestas interesantes para mo
dificarla de manera que sea más útil en orden a esa agiliza
ción a que me refería. 

La tercera propuesta se refiere a un tema importante re
ferido a la cuestión del Plan Extraordinario de Inversiones, 
sobre el cual han habido otras aportaciones en el sentido que 
se presente. Nosotros queríamos puntualizar un tema que nos 
preocupa, porque cuando las Administraciones son grandes 
o cuando se hacen grandes inversoras es muy frecuente la 
perniciosa costumbre de falta de coordinación entre unos y 
otros departamentos. Forzosamente un plan de esta enverga
dura está construido por la suma de planes de varios depar
tamentos y nos interesa especialmente la coordinación de las 
inversiones. 

Paso a la cuarta propuesta que hacemos, que quisiéra
mos que se entendiera referida no solamente al presupuesto 
que se nos ha presentado para el próxi.mo año el presupues
to del año 89, sino que se extendiera en general a los presu
puestos que cada año resulten aprobados por esta Cámara. 
Pretendemos que la campaña divulgativa del contenido de 
los mismos sirva para que el ciudadano sepa exactamente qué 
hace la Comunidad, con qué medios y cuándo. No necesito 
decir que uno de los problemas con los que yo creo que se 
tropieza el ciudadano de Baleares más frecuentemente es un 
desconocimiento no solamente del presupuesto de la Comu
nidad, sino incluso de cuáles son las competencias conteni
das en el presupuesto de la Comunidad, cuáles las de los 
Consells, cuáles las de la Administración Central. Yo creo 
que además, por una cierta falta de imaginación en la no
menclatura de la denominación del Gobierno y de los Con
sells Insulares, es frecuentísimo encontrarse con que, no sólo 
el ciudadano corriente, sino muchas veces el ciudadano cua
lificado, el concejal, el responsable de un ayuntamiento o de 
una entidad local confunde incluso las posibilidades que le 
ofrecen uno y otro, porque confunde simple y llanamente 
los organismos. No pretendemos aquí una labor de propa
ganda del Gobierno, no pretendemos eso en absoluto, la cam-

paña que pretendemos y que pedimos es una campaña di
vulgativa del contenido de los presupuestos yeso mismo 
pediremos a otros organismos, como són los propios Con
sells Insulares, que lo hagan también así de tal manera, como 
digo, que el ciudadano pueda saber exactamente lo que hace 
cada uno de ellos, de qué medios dispone y qué posibilida
des le ofrece. 

Finalmente, la quinta propuesta que hacemos está ba
sada en el artículo 15 de la Ley Orgánica de Financiación 
de las Comunidades, que dice en su apartado 1? que el Es
tado garantizará en todo el territorio español el nivel míni
mo de los servicios públicos fundamentales de su competen
cia y asimismo el apartado 3? de ese mismo artículo dice 
que se considerará nivel mínimo de prestación de los servi
cios públicos a los que hacen referencia los apartados ante
riores el nivel medio de los mismos en el territorio nacional 

Nos interesa aquí que esos niveles mínimos de servicios 
en materias tan variadas como puedan ser la vivienda, obras 
públicas, transporte, equipamientos sanitarios, incluso insta
laciones de todo tipo que aseguran una calidad de vida uni
forme para todos los españoles, cualquiera que sea la Co
munidad en que viven, la Administración de la Comunidad 
pueda elaborar una metodología que nos permita llegar a 
conocer esos niveles medios aquí y cuya utilidad de futuro 
no se les ocultará ya, por lo que estoy diciendo, puede ser 
pieza clave a la hora de las transferencias a los Consells in
sulares. 

Nada más. Muchas gracias, Sr. Presidente. 

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

Huguet. 

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

Gracies, Sr. President. 
Molt breument, si he vingut a la tribuna és per no do

nar I'esquena al nostre Portaveu, dir en primer lloc que quant 
a la primera resolució entenem perfectament que volía dir, 
la Cambra ja sap que el Govern de la Comunitat Autonoma 
té aquesta preparació i el President ha fet referencia al que 
suposa la reforma d'Estatut dins el marc de la Constitució 
pel que fa referencia unicament i exclusivament al sostre com
petencial i que per tant per part del Govern no hi haunl cap 
inconvenient de remetre aquesta documenta ció perque la Co
missió corresponent la pugui tenir i comen<;ar afer feina amb 
aquesta reforma que els Grups Parlamentaris denominen més 
amplia, tant en els aspectes competencials com institucionals. 

Respecte de la segona, dir que també estam totalment 
d'acord amb anar cap a una agilització administrativa i que 
per tant aquesta agilització administrativa no suposa en cap 
moment que volguem obviar controls ni vo[guem deixar de 
retre comptes de totes i cada una de les actuacions que fa
cem en el Parlament, sinó que precisament facem un estudi 
seriós de tota la normativa per tractar de veure aquelles co
ses que poden ser innecessaries i que en certa manera poden 
dificultar aquesta agilització administrativa. 

Quant a la tercera, d'acord, aquesta resolució coincídeix 
amb altres Grups Parlamentaris, a més a més reafirma i dóna 
suport a la proposta feta pel nostre President i aquí s'íntro
dueíx un concepte, que es contemplí la coordinació de les 
ínversions amb els diferents departaments de l'Administració 
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Pública de Balears, cree que és interessant, cree que es Im
portant. Recollim aquesta actuació i aquesta postura que s'ex
posa en aquesta resolució n? 3 dient que evidentment el pla 
que té elaborat el Govern, peró que indiscutiblement per ser 
presentat aquí haura de ser objecte d'un nou estudi, de pro
fundització, ja ha tingut en compte aquesta coordinació amb 
els diferents departaments del Govern de la Comunitat Autó
noma, peró si s'ha de fer extensiu a I'Administració Pública 
a Balears amb altres institucions també creim que pot ser 
interessant. 

Quant a la quarta, totalment d'acord amb el fons, peró 
tal vegada seria convenient determinar c1arament aquesta cam
panya de divulgació, com s'ha de fer, a qui ha d'anar dirigi
da, si s'ha de dirigir als ciutadans de les IlIes Balears o a 
les institucions de les Illes Balears i als coHectius, jo crec 
que voste ha explicat c1arament que vol que aquesta divul
gació sigui el més amplia possible dins tots els sectors de la 
societat, que tots els ciutadans en tenguin coneixement i que 
sapiguen perfectament quines són les previsions pressuposta
ries d'aquesta Comunitat Autónoma. 

1 quant al darrer punt, indiscutiblement creim que no 
solament és necessari, sinó que és imprescindible de cada ve
gada més fer aquestes feines, fer la identificació deIs serveis 
mínims que ha de prestar la Comunitat Autónoma, tant quin 
és el seu nivell com sobretot tenir en compte que prest o tard, 
encetarem aquesta tasca de redistribució de competencies i 
que per tant sera necessari i imprescindible comptar amb 
aquests estudis. Per tant, per part del Govern de la Comuni
tat Autónoma no hi ha cap inconvenient i gracies pel que 
su posa de suport a les postures expressades pel Govern. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Portaveus que vulguin intervenir? Per part del Grup 

PSM-EEM, té la paraula el Diputat Sr. Serra. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
Es una miqueta tard i farem molta de via, peró és que 

hi ha un parell de qüestions un poquet contradictóries, per 
no dir una altra paraula. 

D'acord amb la segona, amb la qual vostes volen que 
hi hagi una major agilitat administrativa, no faltaria més, 
ho venim denunciant fa estona i perfectament d'acord. 

Ara anem a la tercera, que és on nosaltres trobam la 
contradicció més grossa. Com és possible que aquest Parla
ment ara digui al Govem que els distints depártaments de 
l'Administració Pública Balear han d'anar coordinats en 
aquest Pla Extraordinari d'Inversions? Si per departaments 
s'entenen les diverses Conselleries, nosaltres entenem que és 
una contradicció brutal, perque ja se su posa que el Govem 
ha d'haver coordinat les seves Conselleries a l'hora de parlar 
d'inversions; si per departaments entenem tota l'Adrninistra
ció Pública de les Illes Balears, és una altra qüestió, no sé 
en aquests moments a que es refereix el Grup d'AP-PL, si 
als Ajuntaments, Consells lnsulars, tot el sector públic de 
les Illes Balears, o si és una qüestió senzillament de Conse
lleries del mateix Govem. Em pareix que fms i tot no va molt 
d'acord amb la Llei de Regirn Juridic de la Comunitat AutO
noma en tot el que es pugui considerar Adrninistració Auto
nómica. 

Quant a l'apartat de l'Estatut di\utonomia, d'envíar una 
documentació aquí, al Parlament, a nosaltres ens sembla bé 
de la mateixa manera que creim que tots els Grups Parla-

mentaris haurien d'aportar o ja haver aportat els seus pro
jectes estatutaris, els estudis que hi pugui haver i en conse
qüencia ens és una mica igual, peró en definitiva creim que 
és un fet perfectament viable i per tant no en feim cap tipus 
de qüestió. 

Quart apartat, campanya divulgativa del contingut deIs 
pressuposts. Aix6 té molts d'aspectes, un és el recel que sem
pre pugui tenir un Grup d'Oposició respecte de convertir 
aquestes campanyes en una especie de campanya pagada amb 
els doblers públics a favor del Govern o del partit o partits 
del Govern. Nosaltres no parlarem d'aixó, sinó d'una altra 
cosa, que arnés és un tema molt controvertit i sobre el qual 
no ens acJariríem, pero parlem senzilJament del que ha pas
sat aquest any passat. 

Aquest any passat ha SUCCe1t una cosa que el nostre Grup 
va denunciar oportunament davant una Comissió palamen
taria i és que distints membres del Govern han anat dient 
públicament, per activa i per passiva, que no han pogut fer 
segons quines coses perque l'Oposició els ho havia aturat a 
la Llei de Pressupost de l'any 88 i a la vegada han anat dient 
que el Govern feia coses molt ben fetes que obelen precisa
ment a esmenes de l'Oposició al pressupost de l'any 88, avui 
ha passat el darrer exemple quan el S~. Huguet defensava el 
que per a nosaltres és indefensable, que és l'acció de la Di
recció General d'Acció Social de la Consel!eria de Sanitat i 
Seguretat Social, creim que no ha conven¡;;ut ningú amb la 
defensa que ha fet, pero de les quatre coses que ha parlat 
el Sr. Huguet totes quatre eren esmenes presentad es per l'Opo
sició a la Llei de Pressuposts de l'any 88, aprovades algunes 
per unanimitat i algunes per una majoría en aquel! moment 
del CDS, PSOE i PSM-EEM. 

Per tant, ens trobam davant una qüestió que si s'hagués 
plantejat sense l'antecedent de l'any 88 podríe'!l dubtar, per 
allo del partidisme, peró entendre que institucionalment po
dia ser interessant i valida, peró vists els antecedents de I'any 
88 ens sembla, Sr. González i Ortea, que aquesta campanya 
divulgativa deIs pressuposts generals de la Comunitat par
teix viciada per una practica que s'hauria de qualificar molt 
durament en termes d'etica política. 

Parlant del darrer apartat, aquesta idea a partir de la 
LOFCA nosaltres la varem sentir en una Comissió entorn 
a una conversa o a unes intervencions del Conseller d'Eco
nornia, no ens se~bla malament, peró consideram que la seva 
proposta ha quedat excessivament dins els niguls de les fór
mules d'estudis, sense entrar a la concreció. De totes mane
res la votarem, perque creim que sempre pot ser interessant 
saber una mica on ens movem en aquest tema tan espinós 
i tan important que són els nivel!s de prestació de la Comu
nitat Autonoma als Ciutadans. 

EL SR. PRESlDENT: 
Per part del Grup Parlamentari CDS, té la parailla el 

Portaveu Sr. Quetglas. ~, 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Gracies, Sr. President. 
Nosaltres no volem de cap manera iniciatives governa

mentals en el tema de la reforma de l'Estatut i pensam que 
la seva proposta de resolució n? 1 pot significar una vía en
coberta perque el Govern ens enviJ el seu projecte de refor
ma estatutaria i no volem que sigui així, si el Govern té un 
projecte de reforma, si el Govem té uns plantejaments, creim 
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que és a través del seu Grup Parlamentari, del Grup Parla
mentari que li dóna suport, que l'ha de presentar en el si 
d'aquesta Comissió. Per tant, nosaltres no estam a favor de 
la seva primera proposta de resolució. 

La segona proposta, aquesta petita moció de reprovació 
encoberta al seu Conseller d'Economia i Hisenda, la veritat 
és que ens estranya, ens estranya que des del Grup Parla
mentari que dóna suport al Govern s'estimuli, es digui a Con
sellena d'Economia i Hisenda no compleix amb prou agili
tat quan, a les compareixences pressupostaries que tenim 
aquests dies a la Comissió d'Economia el triomfalisme i 
l'auto-satisfacció la Conselleria d'Economia sobre l'agilitza
ció arriba a tals extrems que anuncia que ara es replanteja 
si les coses no van massa rapides i fins i tot diu que es re
planteja si no paga massa aviat. Aleshores hi ha un estrany 
comportament per part del Grup Parlamentari AP-PL, que 
critica l'acció del seu Conseller que per altra banda ell de
fensa, logicament, i a més dóna com a molt bona. En qual
sevol cas, com que noltros temem que aquesta agilitat, pel 
que diuen els altres consellers en aquestes compareixences, 
no és tal, també donarem suport a aquesta proposició del 
Grup AP-PL. 

La tercera proposta, evidentment nosaltres ja hem dit 
que volem veure supeditat el Pla Extraordinari d'Inversions 
al Pla de Desenvolupament Regional, per tant no la votarem. 

Referent a la quarta, té raó el Sr. Serra, l'aprovació d'un 
pressupost pel Parlament per un Govern en minoria durant 
l'any 1988 ha servit una mica d'excusa i empara al Govern 
de determinad es ineficacies i quan s'ha anat a reclamar una 
cosa al Govern mol tes vegades ha sortit davant l'opinió pú
blica, davant la premsa, davant els ciutadans amb l'excusa 
d\(aixo és responsabilitat del Parlament» quan moltes vega
des no ha estat així, moltes vegades hi ha hagut es menes que 
s'han introdult a pesar de la voluntat en contra del Govern, 
i aixó és cert i evidentment s'ha d'assumir, pero no sempre 
ha passat així quan el Govern ha cercat determinad es excu
ses. Pero el que jo voldria dir és una altra cosa, estam d'acord 
-estaríem en principi d'acord, més ben dit- que es fes una 
campanya de divulgació del contengut del pressupost, la te
mem una mica una campanya d'aquest tipus en mans del 
Govern, pero jo voldria dir una cosa, que aquest pressupost 
es publiqui bé, vull dir al Plenari el que ja vaig dir a una 
Comissió d'Economia i Hisenda, la publicació del pressupost 
del 1988 no recull moltes de les es menes aprovades en aquest 
Parlament en Plenari, la qua] cosa és greu, perque en no 
recollir-les no dóna compliment a mandats imperatius per a 
una lIei i aixo ens pareix molt greu. Més que una campanya 
de divulgació, el que exigirem es que es publiquin bé els pres
suposts, recollint totes i cada una de les esmenes; la majoria 
el Govern les ha complit, ho he de dir, pero per voluntat 
i compromís polítiCo no per imperatiu legal, i la Llei de Pres
suposts per descomptat és un instrument de caracter estric
tament legal. 

Quant a la resolució cinquena, si no record malament 
ja n'hi ha una aprovada proposada pel Grup Parlamentari 
SOCIALISTA que no parla, no fa referencia a una metodo
logia d'identificació deIs serveis mínims, sinó que és més ex
plícita perque diu «encaminada a la Llei de Seveis Mínims». 
Per tant, en qualsevol cas és reiterativa, ja n'hi ha una que 
es va aprovar pe aquest Parlament, la votarem perque una 
vegada més és una altra instancia al Govern d'una resolució 
parlamentaria ja aprovada en aquest Parlament que la veri-

tat és que en aquests moments no record si és dins termini 
o no per al seu compliment. 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT. 
Gracies. Per part part del Grup Parlamentari SOCIA

LISTA, té la paraula el Diputat Sr. Josep Alfonso. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA: 
Sí, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
La primera cosa que voldria demanar és a veure si m'he 

d'explicar en castella o en catala, perque ja estic embullat, 
resulta que són les primeres resolucions exposades en caste
lIa, a mi em pareix molt bé, no hi tenc res a dir, pero no 
sé si no m'explic bé o no m'entenen, continuaré en catala, 
que en definitiva és la nostra llengua. 

Respecte de la primera resolució, la veritat és que ens 
ha sorpres. De la pro posta. del Sr. Cañellas que el Govern 
ha d'enviar un projecte de lIei, proposta dita fa poc temps 
i quasi reiterada ahir, que el Govern envil una documenta
ció, el descens en picat és realment espectacular. Que ens en
viaran, un paquet de documentació, el projecte de lIei que 
tenen preparat...? No ho sabem. En definitiva creim que l'ad
vertencia del CDS els influeix molt. Ens pareix molt bé, cada 
Grup Parlamentari i cada Govern fa el que li sembla bé. Ob
viament aquesta resolució, nosaltres ni la votarem sí ni la 
votarem no, ens abstendrem, senzillament perque també pen
sam que el Govern, igual que tots els Grups P.arlamentaris, 
poden fer les aportacions que vulguin a una actuació d'una 
Ponencia o d'una Comissió parlamentaries, per tant no im
porta dir-li, si ho vol fer que ho faci i si no, que no ho faci. 

La segona realment ens ha sorpres, ens va sorprendre 
el Sr. Forcades quan va parlar d'una situació paorosa de l'Ad
ministració, ens va sorprende el Sr. Forcades quan va dir caos, 
pero ens sorpren molt més aquesta pro posta de resolució que 
diu que la Conselleria d'Economia i Hisenda faci uns estu
dis pertinents quan nosaltres creim que els té tots fets, per
que si no, no s'explica ni el SECODE, no ha posat en marxa 
el sistema informatic de despesa, el SICODE, amb estudis 
pertinents d'agilització administrativa i de comptabilització? 
Perque la resta seria una bogeria. El servei informatitzat d'in
gressos, que encara no tenen en marxa, no té uns estudis an
teriors? Jo esper que sí, perque inversions de 1.000 milions 
en informatica sense uns profunds estudis administratius, de 
racionalitat administrativa, no s'expliquen, pero de totes ma
neres, com que és el Grup que dóna suport al Govern que 
ho proposa i obviament, com que aquest Grup deu tenir mol
ta més informació que nosaltres, nosaltres li donarem suport, 
per bé que esper que dins aquests estudis no hi vagi cap pro
posició de llei de disminuir el control parlamentari del Go
vern, perque el darrer paragraf pareix que vol anar per aquí. 
Esperam que no hi vagi, perque senzillament el control del 
Parlament al Goven és molt delicat, molt delicat, no massa 
exigent, i per descomptat gens ni mica problematic per al 
Govern si el Govern complís bé. Li donarem suporto 

El tercer punt és divertit. De veritat que aquest Comite 
Governamental d'Inversions no existeix? 1 el Govern, que fa? 
Esta descoordinat? Es ver, com diu el mateix Grup d'AP
PL, que cada Conselleria tira pel seu compte? Es clar, com 
que hi ha la d'Agricultura dins aquest Pla d'Inversions, po
dria ser que es descoordinas. Es que no es pot entendre, és 
que és divertit, i com que no ho entenem, ens abstendrem. 
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La veritat és que mai no hauríem pensat que AP-PL propa
sas que el Govern es coordini en un pla d'inversions, no ha 
haurÍem pensat mai i cree que el Govern també deu haver 
quedat sorpres, no sé si valen crear dins el Grup Parlamen
tari un Govern paral·lel, no ha sabem, de tates maneres no 
ho votarem, nosaltres creim que almanco en les inversions 
hi ha un mínim de coordinació dins el Govern. 

Respecte de la campanya divulgativa estam absolutament 
d'acord, sempre que no sigui la campanya divulgativa que 
varen fer els ConselIers I'any passat, que deien que els ha
vien reduü pressuposts en aquelles Conselleries on precisa
ment els ha havÍem augmentat i que no podien fer coses per
que tenien manco pressupost i quan miraven les xifres 
resultava que en tenien més del que havia presentat el Go
yerno Sempre que sigui una campanya objectiva, d'explicació 
al ciutada del que són els pressuposts de la Comunitat Autó
noma, del que són les competencies, de quins són els plans 
d'inversió, de quins són e1s plans de despeses, de quins són 
els plans d'actuació social, tendran el nostre suport i si hi 
ha un poc de propaganda del Govern ha comprendrem, sem
pre que la informació sigui objectiva. 

1 sobre la cinquena, jo diré el que diuen en els col· legis, 
«la tengo repe» la hi llegiré, Debat de Finan~ació, no fa tant 
de temps, el Sr. Joan Huguet es va equivocar l'altre dia i 
aquesta vegada s'han tomat a equivocar, es va equivocar con
fonent Debat de Finan~ació amb Debat de Comunitat Autó
noma i ara es tornen a equivocar perque és repetida: «El Go
vern de la Comunitat Autónoma presentara al Parlament de 
les IlIes Balears un estudi estructural de mancances de ser
veis públics a la Comunitat Autónoma amb la finalitat que 
el Parlament pugui elaborar les bases que la nostra Comuni
tat ha de plantejar davant l'elaboració de la futura Llei de 
Serveis Mínims», no diu exactament igual, ·el Sr. Gonzalez 
i Ortea ha ha explicat exactament com ho diu a la ré·solució 
n? 12 del Debat de Finan~ació, exactament com ha d{u, es 
deu haver basat en aquesta resolució. La veritat, crec que és 
un mal negoci, una mala actuació dur proposicions repeti
des d'un debat anterior, per tant jo Ji demanaria que la reti
ri, perque que hem d'anar a reiterar una cosa que ja tenim 
aprovada amb bastant més precisió, no creguin que ens mo
lesta que ens trepitgin idees, ens agradaria que ens en trepit
jassin alguna, perque aniria en bé de la Comunitat Autono
ma, peró robar idees i resolucions que ha dut el Partit 
Socialista, tornarles aprovar dutes per vostes, em pareix que 
és perdre el temps. Si la mantenen, I'arpovarem, no I'hem 
de votar si la varem propasar?, pero per una certa coherencia 
parlamentaria, la retiraria. 

Només valía acabar no amb una resolució, sinó amb una 
conclusió meva i una felicitació. Jo felicit el Grup d'AP-PL, 
la veritat, perque la critica del Govem que ha fet amb aquestes 
resolucions és realment moIt dura, tot el panorama idíl·lic 
que arur ens va pintar el President del Govern quant als ser
veis públics de la Comunitat Autonoma ha quedat desvir
tuat per les seves resolucions. Enhorabona. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, Sr. González i Ortea. Té la paraula per puntualitzar 

i contestar. 

EL SR. GONZALEZ 1 ORTEA: 
Gracias, Sr. President. 
Muy brevemente, el tema de la documentación que ha 

asustado a algunos grupos políticos, el hecho que pidamos 
nos remita la documentación sobre lo que entiende por mo
dificación del Estatuto de Autonomía en materia de techos 
competenciales, no entendemos, no podemos entender el mie
do, es una documentación más, el Gobierno lo ha estudia
do, ha anunciado aquí reiteradamente que tenía esto pensa
do y proyectado, por consiguiente nosotros se lo pedimos, 
con eso la Comisión ni por supuesto la Cámara quedan obli
gadas a otra cosa que a recibir y a estudiar esa documen
tación. 

En cuanto al tema de la segunda resolución, el Grupo 
SOCIALISTA parece que ha visto alguna crítica al Gobier
no, me parece verdaderamente pintoresco, pero entra dentro 
de la parafernalia a la que estamos acostumbrados y a que 
el Sr. Alfonso siempre remate las faenas con esa especie de 
volantín para acabar con el tema y nos parece bien, entra 
dentro de lo que estamos acostumbrados y no requiere ma
yor explicación ni mayor aclaración, creo que quedó perfec
tamente explicado en su momento y que estudios de estos 
habrá de hacer no sólo este año, este año, el siguiente, el 
otro, etc. 

Referente a la tercera, es donde realmente quería acla
rar a dos o tres Grupas que me preguntaron que cuando dice 
Administración Pública Balear por supuesto se refiere a toda 
la Administración Pública Balear, creo que es un término su
ficientemente claro, no se refiere exclusivamente a las Conse
Ilerias del Gobierno, porque efectivamente sería pintoresco 
que pidiéramos eso, yo creo que el Sr. Alfonso lo ha enten
dido muy bien y no necesitaba mayor aclaración. 

En cuanto a la propuesta n? cinco, que se nos propone 
que la retiremos, según el Sr. Alfonso yo he seguido pun
tualmente en mi explicación la propuesta de resolución que 
en su momento ellos presel!taron, yo estoy absolulamente en 
desacuerdo con él, no he seguido esa propuesta de resolu
ción y ni siquiera la intencionalidad de la propuesta es exac
tamente la misma, como quedó tan perfectamente claro que 
el mismo tuvo que reconocer al leerla que no coincidía con 
ésta, lo que pasa es que entonces buscó este artificio dialéc
tico de decir que la propuesta no coincide, pero la explica
ción del Sr. González Ortea es la misma, eso son puros arti
ficios dialecticos, la propuesta creo que contiene efectivamente 
un elemento completamente distinto y desde luego lo dejé 
en su momento suficientemente explicado, no voy a repetirlo 
ahora. 

Gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESlDENT: 
Aquesta Presidencia, abans de decretar un descans per

que hem d'ordenar les votacions, que n'hi ha moltes, volia 
dir al Sr. González i Ortea que, per claredat de la resolució 
tercera, que si «departaments de I'Administració Pública Ba
lear» implica consells i Ajuntaments, no són departaments. 
Els departarnents són del Govem, ho dic perque tenguetn ciar 
el que votam, «departarnents de l'Adrninistració Pública Ba
lear» no són els ajuntaments ni són els Consells lnsulars. Si 
ho mantén, ho votarem, només li vul! fer saber aixo. 

EL SR. GONZALEZ 1 ORTEA: 
Yo la palabra departamentos considero que tiene un ca

racter genérico que recoge bastante más que simplemente el 
término Conselleria, que en todo caso será Consejería en cas
tellano, en este sentido no estoy completamente de acuerdo 
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con lo que el Sr. Presidente me dice, entiendo que los distin
tas departamentos de la Administración Pública Balear, de
partamento en castellano tiene un sentido genérico que me 
parece perfectamente aplicable a ayuntamientos, a Consells 
y desde luego a la Administración estatal periférica. 

EL SR. PRESIDENT: 
Voste mateix. 
El President de la Comunitat Autonoma, Sr. Cañellas, 

té la paraula. 

EL SR. PRESIDENT DE LA COMUNITAT AUTONOMA 
(Gabriel Cañellas i Fons): 

la que anuncia la possibilitat d'un breu descans, jo cree 
que, a pesar que no és reglamentari, com a Govern voldríem 
fer la suggerencia que si hi ha unanimitat entre tots els mem
bres de la Cambra, tal volta pogués constar com una resolu
ció més en un dia com avui la condolenya de la Cambra per 
la família balear que ha perdut una serie de membres en un 
atemptat terrorista i al mateix temps fer una crida perque 
acabin per a sempre els assassinats, ja que no es poden definir 
d'altra manera les actuacions de la banda terrorista ETA. 

De manera que si els altres Grups no hi tenen inconve
nient, sigui com una resolució més d'aquest debat d'avui, 
aprofitant l'avinentesa, o bé simplement com una voluntat 
expressada per tots els grups polítics presents en aquesta Cam
bra, pogués constar a l'acta i fer-se arribar a la família que 
ha perdut aquests membres. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. President. Suspenem la Sessió, avi

sant que la votació tendra \loe a les onze i quart en punt. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats, recomen¡;a la Sessió i pregam que 

cada Sr. Diputat ocupi el seu escó per facilitar el recompte, 
que en qualque moment pot ser dificultós. 

(Pausa). 
Sres. i Srs. Diputats, abans de comenyar la votació aques

ta Presidencia els vol explicar com durem a terme la votació 
a fi que sigui el més agil possible. Després d'un debat de 
cinc hores, aquesta Presidencia dóna per segur que tots co
neixem els texts deIs punts que hem debatut, per tant no es 
Ilegiran les resolucions que sotmetem a debat, només les que 
han estat objecte de modificació o d'esmena transaccional. 
A més, en certa manera el Sr. Vice-president del Govern ens 
ha facilitat la feina, perque ha anat llegint quasi totes les re
solucions a mesura que ha anat debatent els temes, o sigui 
que procedirem directament a la votació i es !legiran aque
!les on hi hagi hagut correccions o bé siguin producte d'es
menes transaccionals que han donat lloc a una nova propos
ta de resolució. 

Aquest Sr. Diputat que falta, se n'ha anat o és aquí, a 
Palma? Procedim a la votació? Hem fet una espera de cor
tesia, jo he enviat a veure si el veien, perque si parla per te
IHon no hem d'aprofitar una absencia, sinó que hi hem de 
ser tots els qui realment hem aguantat Inl el debat. Pareix 
que no deu ser aquí, per tant deman als senyors uixers que 
tanquin les portes i procedirem a la votació. 

Comenyam seguint I'ordre de presentació per votar les 
resolucions del Grup Parlamentari PSM-EEM. Sres. i Srs. Di
putats que votin a favor de la Proposta de Resolució la. de 

l'escrit 2123/88 presentat pel Grup Parlamentari PSM-EEM, 
es volen posar drets? Moltes gracies. 

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

Abstencions? 
Resultats de la Votació: Vots a favor, 28. Vots en con

tra, 29. No hi ha abstencions. Queda, ido rebutjada la Pro
posta de Resolució que acabam de sotmetre a votació. 

1 passam a votar l'assenyalada amb el n? 2 del mateix 
escrit. Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen posar 
drets? Gracies. 

Vots en contra? 
Abstencions? 
Queda aprovada per unanimitat la resolució que acabam 

de sotmetre a votació. 
Passam a votar I'assenyalada amb el n? 3, tercera pro

posta del Grup Parlamentari PSM-EEM. Sres. i Srs. Dipu
tats que votin a favor, es valen posar drets? Gracies. 

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

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es volen posar drets? 
Moltes gracies. 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 24. Vots en contra, 
29. Abstencions, 4. Queda, ido, rebutjada també la proposta 
n? 4 que acabam de sotmetre a votació. 

Passam a la n? 5. Sres. i Srs. Diputats que votin a fa
vor, es volen posar drets. 

Vots en contra? 
Abstencions? . 

Queda aprovada per unanimitat. 
Passam a l'assenyalada amb el n? 6. Sres. i Srs. Dipu

tats que votin afavor, es volen posar drets? Gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen posar 

drets? Gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es volen posar drets? 
Resultats de la Votació: Vots a favor, 9. Vots en contra, 

20. Abstencions, 28. Queda, ido, rebutjada la Proposta de 
Resolució n? 6 que acabam de sotmetre a votació. 

1 passam a la darrera, assenyalada amb el n? 7. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen posar 

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

drets? 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es volen posar drets? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 29. Vots en contra, 

no n'hi ha. Abstencions, 28. Queda aprovada la resolució que 
acabam de sotmetre a votació. 

Passam a la votació de les propostes de resolució del 
Grup Parlamentari MIXT comen¡;ant per les que van a l'es
crit registrat amb el n? 2124/88. En relació amb aquestes pro
postes hi ha hagut una esmena de transacció que jo deman 
als Srs. Portaveus si hi ha inconvenient que s'accepti. Pareix 
que tothom l'accepta. Aquesta proposa se sotmetra a vota
ció en el moment que pertoqui a la Proposta de Resolució 
que ha presentat el Grup Parlamentari UM, per tant no pro
cedirem a votar la n? 2 d'aquestes propostes assenyalades amb 
el n? 2124/88, si el Sr. Portaveu del Grup MIXT no hi té 
inconvenient. 

Passam, ido, a votar la Pro posta de Resolució 1 a. d'aquest 
documento Per tant, Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, 
es volen posar drets? 
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Vots en contra? 
Abstencions? 
Queda aprovada per unammltat de la Cambra. 
Passam a votar la Proposta 3a. Sres. i Srs. Diputats que 

votin a favor, es volen posar drets? 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen posar 

drets? 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es volen posar drets? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 53. Vots en contra, 

no n'hi ha. Abstencions, 4. Queda, ido, aprovada la Propos
ta 3a. que acabam de sotmetre a votació i passam a votar 
la Proposta de Resolució assenyalada amb el n~ 2125/88, que 
aquesta Presidencia entén que els dos punts són una conse
qüencia de l'altre i que procedeix sometre'ls conjuntament a 
votació. 

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

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es valen posar 
drets? 

Sres. ¡Srs. Diputats que s'abstenen, es valen posar drets? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 33. Vots en contra, 

4. Abstencions, 20. Queda, ido, aprovada la resolució que 
acabam de sotmetre a votació. 

Passam a votar l'esmena transaccional entre UM i el 
Grup MIXT, i deman a! Sr. Secretari Primer si vol procedir 
a fer-ne lectura. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
«El Parlament de les I1Ies Balears insta el Govern de la 

Comunitat Autonoma a la formació del Pla Territorial Par
cia! del Pla de Mallorca per tal que en general es prenguin 
les mesures necessfuies per al seu desenvolupament socio
economic i que en particular es consideri la construcció d'un 
)}Oligon d'industrialització agro-alimentaria de caracter supra
municipal. El termini de presentació deIs criteris generals al 
Parlament, segons la Disposició Transitoria Unica de la L1ei 
d'Ordenació Territorial, sera de sis mesas». 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats que votin afavor, es volen posar 

drets. 
Vos en contra? 
Abstencions? 
Queda aprovada per unammltat. 
Passam a la votació de les propostes de resolució pre

sentad es pel Grup Parlamentari AP-PL. A la 1~ hi ha una 
correcció, per tant jo deman al Sr. Secretari si vol procedir 
a fer-ne lectura. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
«El Parlamento de las Islas Baleares insta al Gobierno 

de la Comunidad Autonoma a que presente la documenta
ción con contenido referente a la reforma del Estatuto de 
Autonomía de Baleares a fin de elevar el marco competen
cial de nuestra Comunidad Autónoma dentro de los límites 
del artículo 149 de la Constitución Española». 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats ... 
Sí, Sr. Alfonso. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA: 
Es per a un aclariment. Si és «la» o «una». 

EL SR. PRESIDENT: 
Es «una». El Sr. Secretari s'ha equivocat en la lectura. 

Val la pena que ho tornem a lIegir o ho donam per corregit? 
No és «la», és (<una». 

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

Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es valen posar 
drets? 

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es valen posar drets? 
Gracies. 

Resultat de la votació: Vots a favor, 29. Vots en contra, 
no n'hi ha. Abstencions, 28. Queda, ido, aprovada aquesta 
resolució que acabam de sotmetre a votació. 

Passam a la votació de la 2~ Proposta de Resolució pre
sentada pel Grup Parlamentari AP-PL. Sres. i Srs. Diputats 
que votin a favor, es volen posar drets. 

Vots en contra? 
Abstencions? 
Queda aprovada per unammItat. 
Passam a votar la 3a. Proposta de Resolució del Grup 

Parlamentari AP-PL. Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, 
es vol en posar drets? 

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es valen posar 
drets? 

Sres. i Srs. Dipuats que s'abstenen, es valen posar drets? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 29. Vots en contra, 

4. Abstencions, 24. Queda, ido, aprovada la Resolució 3a. 
que acabam de sotmetre a votació. 

1 passam a votar la Pro posta de Resolució 4a. Sres. i 
Srs. Diputats que votin a favor, es valen posar drets? 

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

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es valen posar drets? 
Gracies. 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 53. Vots en contra, 
no n'hi ha. Abstencions, 4. Queda, ido, aprovada la resolu
ció que acabam de sotmetre a votació. 

1 passam a la 5a. Proposta de Resolució. Sres. i Srs. Di-
putats que votin a favor, es volen posar drets? 

Vots en contra? 
Abstencions? 
Queda aprovada per unamrmtat. 
Passam a la votació de les propostes de resolució del 

Grup Parlamentari SOCIALISTA. Comenc;am per la prime
ra, reflectida en el document presentat amb el n? de registre. 
2128/88. 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor la Proposta de 
Resolució n? 1, es volen posar drets? Gracies. 

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

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es volen posar drets? 
Gracies. 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 24. Vots eil ,contra, 
29. Abstencions, 4. Queda, ido, rebutjada la propoSta de re
solució que acabam de sotmetre a votació. 

Passarn a l'assenyalada amb el n? 2. Sres. i Srs. Dipu
tats que votin a favor, es volen posar drets? Grades. 

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

Abstendons? 
ResuItat de la Votació: Vots a favor, 28. Vots en contra, 

29. Abstencions, no n'hi ha. Queda, ido, rebutjada la Pro-
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posta de Resolució que acabam de sotmetre a votació. 
A la Proposta de Resolució 3a. hi ha una correcció sug

gerida pel mateix Portaveu, quan diu «prevista a la Disposi
ció Final», ha de dir «Addicional». Supas que els Srs. Dipu
tats entenem i accepten la correcció i no importa fer lectura. 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de la Proposta 
n.o 3 del Grup Parlamentari SOCIALISTA, es valen posar 
drets? Gracies. 

S..res. i Srs. Diputats que voten en contra, es vol en posar 
drets? 

Abstencions? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 28. Vots en contra, 

29. Abstencions, no n'hi ha. Queda, ido, rebutjada la Pro
posta de Resolució n? 3 que acabam de sotmetre a votació. 

A la Proposta n? 4, hi ha una addició de dir «sector 
privat i subvencionab>, i jo demanaria al Sr. Secretari Pri
mer que procedeixi a fer lectura per demanar, si els Srs. Por
taveus no s'oposen, que hi hagi aquesta modificació en aquest 
punt d'aquesta Proposta de Resolució. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
«El Govern aprovara en el termini maxim de sis mesos 

un Decret que determini, reguli i controli el regim de preus 
i tarifes deIs serveis i tractaments que presten tant els centres 
del sector públic com els del sector privat i subvencionat que 
treballen en el camp social». 

EL SR. PRESIDEN'P. 
Sí, Sr. Triay. 

EL SR. TRIAY 1 LLOPIS: 
«Sector privat subvencionat», sense «ü>, eh? 

EL SR. PRESIDEN'P. 
«Sector privat spbvencionat». 

EL SR. TRIAY 1 LLOPIS: 
«Sector privat subvencionat». 

EL SR. PRESIDEN'P. 
Perdoni. 
Hi ha algun inconvenient per part deIs Srs. Portaveus? 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es vol en posar 

drets? Gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es valen posar 

drets? Gracies. 
Abstencions? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 28. Vots en contra, 

29. Abstencions, no n'hi ha. Queda, ido, rebutjada la Pro
posta de Resolucio n? 4 que acabam de sotmetre a votació. 

1 passam a votar la n? 5. Sres. i Srs. Diputats que votin 
a favor, es volen posar drets? 

Vots en contra? 
Abstencions? 
Queda aprovada per unanimitat. Ah, no!, perdó. 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 53. Vots en contra. 

no n'hi ha. Abstencions, 4. Queda. aprovada la resolució que 
acabam de sotmetre a votació i deman al Diari de Sesions 
que tengui en compte la correcció que s'ha fet en el moment 
oportú a petició unanime dels Srs. Diputats. 

Passam a votar la n? 6. Sres. i Srs. Diputats que votin 
a fav~r, es volen posar drets? Gracies. 

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es valen posar 
drets? Gracies. 

Abstencions? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 29. Vots en contra, 

28. Abstencions, no n'hi ha. Queda. ido, aprovada la Reso
lució n? 6 del Grup Parlamentari SOCIALISTA. 

Passam a votar la Proposta n? 7. Sres. i Srs. Diputats 
que votin a favor, es valen posar drets? Gracies. 

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es valen posar 
drets? 

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 28. Vots en contra, 

29. Abstencions, no n'hi ha. Queda, ido, rebutjada la pro
posta de resolució que acabam de sotmetre a votació. Pas
sam a l'assenyalada amb el n? 8. Sres. i Srs. Diputats que 
votin a favor, es valen posar drets? Gracies. 

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

Abstencions? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 28. Vots en contra, 

29. Abstencions, no n'hi ha. Queda, ido, rebutjada la Pro
posta de Resolució n? 8 que acabam de sotmetre a votació. 

Passam a l'assenyalada amb el n? 9. Sres. i Srs. Dipu
tats que votin a favor, es volen posar drets? Grades. 

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

Abstendons? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 28. Vots en contra, 

29. Abstencions, no n'hi ha .. Queda, per tant, rebutjada la 
Proposta de Resaludó n? 9 que acabam de sotmetre a 
votació. 

Passam a la n? 10. Sres. i Srs. Diputats que votin a fa
vor, es vol en posar drets? Grades. 

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es valen posar 
drets? 

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? Grades. 
Vots a favor, 24. Vots en contra. 29. Abstencions, 4. Que

da, ido, rebutjada la proposta de resolució que acabam de 
votar. 

Passam a la Proposta de Resoludó n? 11. Sres. i Srs. 
Diputats que votin a favor, es volen posar drets? Grades. 

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es voleo pos"ar 
drets? 

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es valen posar drets? 
Resultats de la Votació: Vots a favor, 24. Vots en con

tra, 29. Abstencions, 4. Queda. ido, rebutjada la proposta 
de resoludó que acabam de sotmetre a votació. 

La Proposta de Resolució n? 12 s'ha substituil per una 
nova proposta transaccionada. entre el Grup CDS i el Grup 
Parlamentari SOCIALISTA, que el Sr. Secretari procedira a 
llegir. 
EL SR. SECRETARI PRIMER: 

«El Govern adoptara les mesures executives i reglamen
taries i promoura les iniciatives legislatives que sigmn preci
ses per tal d'evitar la construcció d'allotjaments turístics i li
mitar severament l'emplac;ament d'oferta turística 
complementaria en el sol classificat com a no urbanitzable, 
per tal d'assegurar la seva destinació basicament agraria. ra
madera, forestal i paisatgística» . 

EL SR. PRESIDEN'P. 
Els Srs. Portaveus tenen algun inconvenient perque si-
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gui acceptada? Passam, ido, a la seva votació. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es valen posar 

drets? Gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es valen posar 

drets? 
Abstencions? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 28. Vots en contra, 

29. Abstencions, no n'hi ha. Queda, ido, rebutjada la pro
posta de resolució que acabam de sotmetre a votació i pas
sam a votar la darrera proposta de resolució, assenyalada amb 
el n? 13, del Grup Parlamentari SOCIALISTA. 

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

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es valen posar 
drets? 

Srs. Diputats que s'abstenen, es valen posar drets? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 24. Vots en contra, 

29. Abstencions, 4. Queda, ido, rebutjada la proposta de re
solució que acabam de sotmetre a votació. 

Passam a votar les pro postes de resolució presentades 
pel Grup Parlamenari CDS. 

Sres. j Srs. Diputats que votin a favor de la Pro posta 
de Resolució registrada amb el n? 2129/ 88, es valen posar 
drets, per favor? 

Sí, Sr. González :i Ortea. 

EL SR. GONZALEZ I ORTEA: 
Sí, Sr. Presidente. El problema es que me parece que 

una parte substancial de los Diputados no tenemos las pro
puestas con el sello o la fotocopia del registro de entrada. 
El representante del CDS cuando intervino en el debate les 
dió un determinado número y fue leyéndolas con ese núme
ro, fue defendiéndolas con ese número, yo no sé si ése es 
el número que coincide con el del registro, en cuyo caso no 
sería necesario leerlas. 

EL SR. PRESIDENT: 
No s'han repartit les que estan registrat? 
El Sr. Portaveu del Grup CDS té la paraula. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Gracies, Sr. President. Les he defensat per l'ordre de re

gistre exactament, per l'ordre correlatiu de la numeració del 
registre. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
S'aniran sotmetent a votació, Sr. Portaveu del Grup AP

PL, diríem que amb el mateix número que s'han defensat 
i que voste ha contestat amb una numeració que jo no tenc 
en aquest moment, precisament per aixo us la que tenc. 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de la Proposta 
de Resolució n? 2129/88 es volen posar drets? 

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es valen posar 
drets? Gracies. 

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es valen posar drets? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 37. Vots en contra, 

20. Abstencions, no n'hi ha. Queda aprovada la resaludó que 
acabam de sotmetre a votació. 

Sí, Sr. Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS I ROSANES: 
Sí, Sr. President. Jo volla demanar si és possible, en vista 

del debat, retirar la frase de «i versara» fins al final i sotme
tre a vota ció la primera part de la resolució, fins a «Cambra». 

EL SR. PRESIDENT: 
«No permanent constitui"da la Cambra»? 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Exactament. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Secretari, vol procedir a fer lectura .. . 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA: 
Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, Sr. Alfonso. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA: 
Pareix que la Junta de Portaveus, la Mesa va decidir 

crear aquesta Comissió, pareixeria reiteratiu. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
A posta tal com quedaria no proclama la seva creació, 

sinó que sigui aquella que redacti la reforma d'Estatut, el 
contengut és bastant distint. 

EL SR. PRESIDENT: 
En definitiva, voste retira de «Cambra» per avall. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
No, de «i» per aval!. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, «Cambra»' queda inclos en el text. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Exacte. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per tant, sotmetem a votació. Sr. Secretari, faci lectura 

de la proposta de resolució tal com queda després del que 
ha retirat el Portaveu del Grup Parlamentari CDS. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
«El parlament de les Illes Balears acorda que la refor

ma de l'Estatut d'Autonomia es redactara dins el si de la Co
misió no permanent constituida a la Cánlbra». 

EL SR. PRESIDENr. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es ' volen posar 

drets. 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen;posar 

drets? (, 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es volen posatdrets? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 8. Vots en contra, 

29. Abstencions, 20. Queda, ido, rebutjada la proposta de 
resolució que acabam de sotinetre a votació. 

Passam a votar la Proposta de Resaludó següent, regis
trada amb el n? 2131/88. Sres. i Srs. Diputats que votin a 
favor, es valen posar drets? 

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es valen posar 
drets? 
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Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es valen posar drets? 
Moltes grades . 

Resultat de la Votadó: Vots a favor, 33. Vots en contra, 
no n'hi ha. Abstencions, 24. Queda, ido, aprovada la resolu
ció que acabam de sotmetre a votació. 

Passam a votar la Proposta registrada amb el n? 2132/88. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen posar drets? 

Vots en contra? 
Abstencions? 

.> 

Queda aprovada per unarurrutat. 
Seguidament sotmetem a votació la Proposta registrada 

amb el n? 2133/ 88. Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, 
es volen posar drets? 

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

Abstencions? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 28. Vots en contra, 

29. Abstencions, no n'hi ha. Queda, ido, rebutjada la pro
posta de resolució que acabam de sotmetre a votació. 

Passam a votació la Proposta registrada amb el n? 
2134/ 88, de la qual tenc entes que el Portaveu n'ha retirat 
una parto Sr. Secretari vol, fer-ne lectura tal com queda? 

EL SR. SECRETAR! PRIMER: 
«El Parlament de les llles Balears insta el Govern Cen

tral i el de la Comunitat Autonoma de les Illes Balears el 
manteniment, més enIla de l'any 1989, del plus d'insularitat 
per als funcionaris destinats a les llles Balears amb els incre
ments anuals corresporieñts». 

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

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

drets? 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es valen posar drets? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 36. Vots en contra, 

20. Abstencions, . Queda, ido, aprovada la resolució que 
acabam de sotmetre a votació. 

Passam a votar la Proposta de Resolució n? 2135/88. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen posar drets. 
Gracies . . 

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

Sres. i Srs. Diputas que s'abstenen, es valen posar drets? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 28. Vots en contra, 

28. Abstencions, . Queda, ido, empatada aquesta votació. 
Procedim a una segona, d'acord amb el Reglament i de

man a les Sres. i Srs. Diputats que votin a fa~or si es tornar 
a posar drets, de bell nou. 

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

Abstencions? 
Resultat de la votació: Vots a favor, 28. Vots en contra, 

29. Abstencions, no n'hi ha. Queda, ido, rebutjada la pro
posta de resolució que acabam de sotmetre a votació. 

Referent a la Proposta de Resaludó n? 2136/88, s'ha 
aprovat una proposta de resolució del PSM-EEM practica
ment igual que aquesta, pel qual motiu, si no hi ha inconve
nient es donaria per retirada. 

Retirada aquesta, passam a votar la Proposta de Reso
lució registrada amb el n? 2137/88. Sres. i Srs. Diputats que 
votin a favor, es volen posar drets? Grades. 

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

Abstencions? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 8. Vots en contra, 

49. Abstencions, no n'hi ha. Queda, ido, rebutjada aquesta 
pro posta de resolució que acabam de votar. 

Passam a la Proposta de Resolució n? 2138/ 88. Sres. i 
Srs. Diputats que votin a favor, es valen posar drets? Gracies. 

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es valen posar 
drets? 

Abstencions? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 28. Vots en contra, 

29. Abstencions, no n'hi ha. Queda rebutjada, ido, la pro
posta de resolució que acabam de sotmetre a Votació. 

Passam a votar la Proposta de Resolució registrada amb 
el n? 2139/88. Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es va
len posar drets? 

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

Abstencions? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 28. Vots en contra, 

29. Abstendons, no n'hi ha. Queda, ido, rebutjada la pro
posta de resolució que acabam de sotmetre a votació i pas
sam a votar la Proposta registrada amb el n? 2140/88. 

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

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

Abstencions? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 28. Vots en contra, 

29. Abstencions, no n'hi ha. 
Un momentet, Sres. i Srs. Diputats. 
Aquesta Presidencia, d'acord amb la suggerencia o la 

pro posta feta pel President de la Comunitat Autonoma, vol 
sotmetre a aquest Plenari la següent resolució perque sigui 
aprovada. Diu «El Parlament de les Illes Balears expressa la 
seva més energica repulsa davant els atemptats terroristes que 
han afectat també la família mallorquina Delgado Villalon
ga, a la qual també expressam el nostre condol». S'aprova? 

Sres. i Srs. Diputats, moltes grades per la seva feina, 
treball i atendó. 

S'aixeca la Sessió. Bona nit i a descansar. 
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