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SUMARI 

1 ).-PREGUNTES: 

1) R.G.E. núm. 772)89, presentada peZ Diputat Sr. losé Luis Martín i Peregrín, del Crup Parlamen- '. 
tari SOCIALISTA, amb la formulació següent: 
,,¿Por qué razón el But/letí Oficial de la Comunitat Autónoma de les Illes Balears vuelve a te
ner retrasos entre su fecha de publicación y distribución?". 

2) R.G.E. núm. 746/89, presentada pel Diputat Sr. loan! Mayal i S erra, del Grup Parlamentari PSM
EEM, amb la farmulació següent: 
"Quants d'expedients de retirada de valles publicitaries de les vares de les carreteres de les Illes 
Balears s'han abert en el darrer any i amb quin resultat?". 

3) R.G.E. núm. 773/89, presentada pel Diputat Sr. Benjamí Carreras i Font, del Grup Parlamentari 
SOCIALISTA, amb la formulació següent: 
"En relació Q. l'expedient de declaració de Zona Marisquera protegida de determinades zanes del 
Port de Maó, iniciat fa anys: En quina sit~wció es traba l' expedient i quan considera el Govern 
que s'aprovara definitivament l'esmel1tada DeclaraciÓ?». 
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4) R.C.E. núm. 776/89, presentada pel Diputat Sr. loan Mayol i Serra, del Crup Parlamentari PSM
EEM, amb la fomlHlació segiient: 
"Qllines són les directrius de protecció vinculants, de fOrlna concreta, en el cas que un Ajunta
/?IerLl procedeixi a l'elaboració del seu planejament, que estableixen les Normes Subsidiaries i 

omplcl"nclltaries que foren elaborades com a resultat de la sllspensió de planejament per acord 
del CO'l1sell de Covern de data 21 de juliol del 1988?". 

5) R.C.E. núm. 738/89, presentada pel Diputat Sr. Sebastia Serra i Busque!s, del Crup Parlamen
tari PSM-EEM, (L/nú la fUnJIlllació segi¿ent: 
"Com pensa el Govern complir la Llei de la Flll1ció Pública de les lUes Ba/ears, peZ que respecta 
a la Disposició Transitoria Tercera, despr és de la Sentencio del Tribunal Const ill.Lcion.al de dia 
18 (['abril del 1989, que anu/'/a un Concurs Oposició convocn/ l'arLy 1987 per la Junta d'Extrema
dura, de característiques semblants al que prevell l'esmentada Disposició Transitoria?". 

6) R.G.E. núm. 739/89, prescn!uda peZ Diputa! Sr. Sebastiil. Sena i Busquds, del Grup Parlam.en
tari PSM-EEM, amb la formulació següent: 
"Per que les Escoles lnfantils del Covern de les llles Balears depenen de la Conselleria de Sa
nital i no de la Conselleria d'Educació i Cultura?». 

7) R.C.E. núm. 740/89, presentada pel Diput at Sr. Sebastiil Serra i Busquets, del Crup Parlamen
tari PSM-EEM, amb la formulació següent: 
"Per quina raó no es considera ni tan soIs com a merit el títol de capacitació forestal a la recent 
convocada bossa de treball per a Agents Forestals de la CAIB, ates que aquest títoZ va ser con
dició necessaria per concórrer a les darre res i úniques oposicio71s convocades d'Agents Forestals 
de la CAIB ?». 

8) R.C.E. núm. 741/89, presentada peZ Diput at Sr. Sebastia Sena i Busquets, del Crup Parlamen
tari PSM-EEM, amb la formulació següent: 
"Per quina raó a cap convocatoria de la Bossa de Treball de la CAIB es té en compte la Llei de 
Normalització Lingüística de les Illes Balears?». 

9) R.C.E. núm. 745/89, presentada pel Diput at Sr. Sebastia Sena i Busquets, del Crup Parlamenta
ri PSM-EEM, amb la formulació següent: 
"Per qUJe en el BOCAlB de dia 22 d'abril del 89, distribu"it a Mallorca dia 26 i que en el día d'avui 
encara no ha arribat a Menorca, Eivissa i Formentera, s'estableix un termini de només deu dies 
per presentar al'legacions per part del personal laboral fixe de la Comunitat Autonoma pel que 
fa al compliment de la Llei de la Funció Pública?». 

JI ).-COMUNICACIO DEL GOVERN R.C.E. núm. 2058/88, sobr.e Crileris Basics que ha de contemplar la nova 
Llei del Fons de Compensació 1l1terterrit"orial. - . 

I.1 .-PREGUNTA R.G.E.· NUM. 772/89. PRESENTA
DA PEL DIPUTAT SR. JOSE LUIS MARTIN I PERE
GRIN, DEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats, bones tardes. 
Comenc;:am la Sessió Plenaria convocada per a avui 

segons l'Ordre del Dia que els han repartít, comen~ant 
pel Punt I referit a preguntes. Té la panula el Diputat 
Sr. José Luis Martín i peregrín del Grop Parlamentari 
SOCIALISTA pero fer la pregunta registrada amb el 
núm. 772/89 sobre els retards entre la data de publi
cació i la distribució del BOCAIB. 

EL SR. MARTIN I PEREGRIN: 
Gracias, Sr. Presidente. 
La pregunta se define por sí misma: ¿Cuáles son 

las causas por las que vuelve a tener retraso el Bole
tín Oficial de la Comunidad Autónoma entre su fecha 
de publicación y distribución? 

EL SR. PRESIDENT: 
Per contestar té la paraula el Vice-president del 

Govern, Sr. Joan Ruguet. 

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

Gracies, Sr. President. ¡' 
La meva contestació sera clara, acceptar que efec

tivament darrerament s'han produit retards entre la 
data de publicació i la recepció deIs Butlletins, no vull l 
sortir amb uns altres temes de si el retard pot venir 
provocat perque els serveis de correus funcionen o no 
funcionen, crec que el problema no és únicament 
aquest, encara que a vegades aquest aspecte sigui pro
blematic; i bé, la pregunta que voste fa és claríssima, 
vull dir que la contestació és acceptar-li que hi ha re
tards que darrerament s'han produit retards i que in· 
tentam que no es produeixin. 

Explicació? L'any 88, per exemple, es van publicar 
157' butlletins de la Comunitat Autónoma amb un total 
de 6.238 pagines, que suposa una mitjana de 39 pagines 
per butlletí; el 89, fins a la data de dia 6 de maig, ja 
s'han publicat 56 butlletins amb Un total de 2.832 pa
gines, que fa una mitjana de 50 pagines, la qual cosa 
un increment del 27,28 % increment que és difícil d'as
sumir amb la mateixa estructura que teniem l'any pas-
sat ¡que per tant esmenar aques·ts increments que nO 
són constants, que voste sap que no són constants, su-
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posa una forta inversió en maqumana i si hagués de 
continuar aquest ritme, incrementar o doblar el nom
bre de personal, pero com que de moment aquest in
crement no és una constant estadística, sinó que va en 
funció de qualque butlletí, la principal causa deIs re
tards és que s'han hagut de publicar llistes de ciuta
dans que no han pogut ser trobats per les Administra
cions Central o Municipal, aixo ha fet que els darrers 
bu1lletins hagin tingut una extensió de 100, 160, 60, 68 
pagines, quan la mitjana sol ser entre 40 i 45, i aquest 
és el problema quc ha produH els retards. 

Intcntam esmenar aquestes deficiencics, pero si es 
produeixen una altra vegacla publicacions de butlletins 
de 100 pagines i busques segurament també vinclran 
aquests retarcls. Per tant, i perdó per l'extensió, el que 
li puc dir és que és ver que s'han produ'it retards, que 
és cert que aixo pot causar pcrjudicis als administrats, 
pero que tampoc no és manco cen que aquests retards 
han anat en funció de l'incremen t de pagines de but
lletins concrets a causa de publicacions de llistes ex
tenses. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Diputat Sr. Martín Peregrín. 

EL SR. MARTIN I PEREGRIN: 
Gracias, Sr. Presidente. 
Sr. Presidente, en primer lugar le agradezco que 

hava tenido la sincerielad de reconocer que efectivamen
te "se producen retra~;os ck nuevo. Usted rccorclarú que 
el Grupo SOCIALISTA, en la Comisiónae Asuntos Ins
titucionales, retiró una Proposición no de Ley en la que 
denunciábamos la grave situación que se plantea ante 
los ciudadanos y las propias instituciones con los re
trasos elel Boletín, y la trascendencia que tiene esto 
parG la seguridad jtiríelica y la defensa de los mismos 
derechos de los ciudadanos y de esas instituciones. 
Como se trata de una publicación cuya trascendencia 
nadie niega, las razones que acaba de dar usted no nos 
parecen ni mucho menos suficientes; de acuerdo que 
hay una sobrecarga de trabajo, pero eso no puede ser 
nunca una causa que justifique la gravísima indefen
sión en la que se pone a las personas que acuden al 
BOCAIB con objeto de ser inrormados de cualquier nO
ticia o notificación que pudiera tener o surtir efecto 
frente a ellos. 

Desde nuestro punto de vista esto es una falta de 
previsión por parte del Gobierno de la Comunidad Au
tónoma, y esta falta de previsión lo único que nos exi
ge ahora, lo único pero inmediatamente, es que cuanto 
antes sea subsanada en beneficio de todos, en benefi
cio de la propia responsabilidad y del propio prestigio 
de es te Gobíemo, que no ruede dejar en el aire situa
ciones que provocan auténtica indefensión en todos los 
ci udadanos. 

EL SR. PRESlDENT: 
Té la p<1r<Jula. el Sr. Vice-pres ident del Govern. 

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

Sí; gracies, Sr. President. 
Molt breul1lent, Sr. Dipu!at, jo li puc é\cceptar la 

critica, i ele [et la hi acce))t, el que no puc acceptar 
t:s que sigui una f¿lIla ele prc\ isió, és a caUS:l el'UJl ::; 

imponderables i em crcgl1i \laste que jo li elic que els 
primcrs interessats que el Butllerí sigui publicat i 1liu-

ra! el mateix dia és el Govern, perque el primer que 
després es traba amb dificultats és el mateix Govern, 
perque poden sortir anuncis o convocatories que l'afec
taran directament i que no obstant el termini haura 
aeabat a causa d'haver-se produ'it aquest retard, els 
primers perjudicats són els administrats i paraHela
ment el mateix Govern i per tant nosaltres som els 
primers a valer solucionar aquest tema. 

Jo estic molt content que voste hagi fet la referen
cia a aquella Proposició no de Llei que va presentar 
dins la Comissió, perque voste va reconeixer i 110sal
tres Ji vam agrair qual1 va relirar la proposta, que 
ara el Butiletí sortia amb una regularitat total i cons
Lan!, i miri quina curiositat i jo estaré encanlaL de 
lliurar-li aquesta dOCUlTIClltació, quan el retard es pro
dueix és amb els butlletins ele! mes el'abril i justament 
amb el número 43, que són 196 pagines, amb el but
lletí 47, que són 100 pagines, amb el 48 quc són 100 
'pagines, arnb el 49 que són i60, amb ei 51 cap retare.!, 
autominicamcnL publicat i entregat, eren 12 pagines, 
les coses així de clares. 

Per tant, els prirners inlercssals a solucionar aques
ta lJi-oblell1atica sum nasal 1 res e ls l'elarels que es PL 0-

dueixen vos le veurü que se mpt'e són amb aquclls but
lletins el \'olums deis qUGb incrementen moll la mit
.iana normal de pügínes. 

Gracics, Sr. Presielent 

I.2.-PREGUNTA R.G.E. núm. 746/89, PRESENTA
DA PEL DIPUTAT SR. JOAN MAYOL 1 SERRA, DEL 
GRUP PARLAMENTARI PSM-EEM. 

EL SR. PRESIDENT: 
Pregant als Srs. Diputats i Srs. membres del Go

vern que se ccnyeixin al temps que hi ha marcat per a 
les preguntes, per formular la 746/89 sobre expedients 
de retirada de tanques publicitaries de les vares ele 
les cancteres dc les BalcGrs, té la paraula el Diputat 
Sr. Joan Mayol i Sena. 

EL SR. MA YOL 1 SERRA: 
Gracies, Sr. President. 
Li faré cas: Quants d'expedients de retirada ele 

tanques publici:aries de les vores ele les carreteres de 
les Jlles Balears s'han obert aquest darrer any i amb 
quin resultar:> 

EL SR. PRESIDENT: 
Per contestar té la pGraula el Conseller d'Ordena

ció del Territori, Sr. Jeroni Saiz. 

EL SR. CONSELLER D'OBRES PUBLIQUES 1 
ORDENACIO DEL TERRTTORI (Jeroni Saiz i Gomila): 

Sí, Sr. Pré'siclcnl'e, muchas gracias. 
Durante este (lltimo año no se ha realizado nin

gún expediente de retirada ele vallas publicitarias en 
nues tras ca rreteras. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Sr. ~,hyol, si en vol [er ús. 

EL SR. MAYOl 1 SERRA: 
Sí, Sr. President, Gmb molt de gusto 
Fa f'lés cl'1lI1::t :1n)', concrctament dia 15 el'abril, 

Gqucst P"rlzlll1ent \'<l aprovar una resolució per la qual 
s'instava la Cunsclleria el'Obres Públiques o el Govern 
a donar el complimen! més cstricte possible a la Llei 
de CaITe~erL':; qUGn[ a les tanques publicitaries que 

------~======~====.--=----
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es coHoquen o hi ha a les seves vares. En una pre
gunta anterior agulCst Diputal havia malli[eslat que en
tre Palma i Inca havÍcm calculal quasi cent tanques 
publicitaries siluac\cs a una distancia inferior a la que 
marca la Jlei; nosaltres cnlcnem que realment no hau
ria ele [el' falla que el Parlarnent instas el Govern a 
complir una !lei que cliu que les t,mques que existeixen 
a c\ist;'¡ncics infel-iors S'lWll de retirar i per tant l'únic 
que p em I - ; lamen ta l- vui 110mb ixa públi. amenl 
que el malldal purlnlllelll:Jri fel [a un allY IU ' hl li d 
es compli. étmb el I1lü,,,im rigor i '11 11 Tel t:n 1,· reti
ra la ti Ie$ I.t\l1qLlCS ill slaHadt: · a di l. nde: ÜJ cgals. e l 

VVt!lll 11l ' \lIire~ l i <L\' Lli ltulabaj ,\t:I I.jU~ lh¡ s'ha ob<;r~ ni 
un sol expedient. 

EL SR. PRESlDENT: 
Per a replica, té la paraula el Sr. Conseller d'Orde

nació elel Territori. 

EL SR. CONSELLER D'OBRES PUBLIQUES 1 
ORDENACIO DEL TERRITORI (Jeroni Saiz i Gomila): 

Gracias, Sr. Presidente_ 
El GobieDlO ti ene que lamentar que el Sr. Mayol 

no se haya enterado todavía de que en estos momen
tos no disponemos de ninguna Ley de Carreteras ya 
que la única Ley de Carreteras que está vigente es de 
aplicación exclusivamente para las carreteras del Es
tado, pero para las de la Comunidad Autónoma; con
secuentemente, hay un vacío legal que impide cual
quier tipo de actuación_ 

En estos momentos estamos ultimando -está ul
timado, a decir verdad- el borrador de la nueva Ley 
de Carreteras, que tendrá vigencia para la Comunidad 
Autónoma, y una vez que se haya aprobado, con las 
modificaciones que introduzca este Parlamento, será el 
mOl11o.:nto de poder actuar con una base legal de la que 
ahora no disponemos. 

Gracias. 

I.3.-PREGUNTA R.G.E. núm. 773/89, PRESENTA
DA PEL DIPUTAT SR. BENJAMI CARRERAS 1 FONT, 
DEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per formular la pregunta 773/89 sobre la declara

ció ele zona marisquera protegida de determinades zo
nes del Port de Maó, té la paraula el Diputat Sr. Ben
jamí Carreras i Font. 

EL SR. CARRERAS 1 FONT: 
Moltes gracies, Sr. President, 
A l'etapa preautonomica es va mlClar la declara

ció de certes zones del Port de Maó com d'interés ma
risquer. L'any passat, el mes de febrer, el Director 
General de Pesca anunciava que aquesta zona d'inte
res marisquer del Port de Maó es declararia dins aquest 
mateix any 88. No obstant tot 30';;0, encara no tenim 
notícies que s'hagi prodult cap moviment, cap inci
dencia ni cap avan<; en aquesta decIaració d'interes 
marisquer, que per al Port de Maó és essencial, és ba
sica i molt necessaria a causa de la situació precaria 
en que es traben actua1ment aquestes zones marisque
res. Voldríem saber quina informació ens pot donar el 
Govern. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per contestar té la paraula el Sr. Conseller d'Agri

cultura i Pesca. 

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA 1 PESCA 
(Pene .J. l\tlorey i Dallcster): 

Gracies, Sr. Presiden 1. 

E[ec~ivament aques! es un !larg expedient quc co
men<;a ni més ni manco que dia 8 de mar¡; elel 82, 
quan la Confraria de Pescadors de Maó es dirigeix al 
President elel Consell General Interinsular soHieitant 
que es deelari zuna eI'inter,es marisque!' rarea nord del 
Port ele Maó ele Cala Rata fins al Canal. Atenent la 
inelicaciO elcl President de cClT)'ir-me al tcmps previst, 
Ji diré que aquest expeclienc té 27 actuacions, que tene 
relacionacles a la seva disposició, de les quals, les clar
rcres, per s::tber C0111 est~ la situació, són les següents: 
Dia 21 el'octubre elel 88, amb posterioritat a aquestes 
declaracions del Director General ele Pesca que voste 
assenyalava, es dirigeix a nosaltres l' Enginyer Director 
del Crup ele Ports amb un escrit del cap d'Area de la 
Direcció General ele Ports i Costes del MOPU en el 
qual ens soHicitava una informació sobre l'abast de 
la declaració de zona cl'interes marisquer. En data 15 
de novembre varem contestar aquesta petició del MO
PU, que és la que ha ha ele declarar, i varem contes
tar un per un els sis punts que se'ns demanaven i 
des e1'aquesta data no hem tengut resposta e1el MOPU, 
és a dir que tot l'expedient és a punt en espera de la 
resposta, ele l'informe del Ministeri d'Obres Públiques 
de Madrid. 

EL SR. PRFSIDENT: 
Té la paraula el Diputat Sr. Carreras. 

EL SR. CARRERAS 1 FONT: 
Així resulta que encara no s'ha conclos aquest ex

pedient, esperem i nosaltres intentarem ajudar-lo dins 
les nostres possibilitats a veure si aconseguim que 
avanci aquesta resolució_ Jo el que voldria fer entendre 
al Sr. Conseller d'Agricultura i Pesca és la importan
cia que té aquesta declaració de zona marisquera pro
tegida, .ia que al Port ele Maó s'ha realitzat un pla 
d'estudis d'usos de les aigües del Port i s'ha fet sense 
tenir en compte, perque no existeix, aquesta declara
ció. També és molt necessari que es realitzi un estudi 
de les limitacions el'aquestes z_ones marisqueres que a 
poc a poc es van elegradant, es van perdent, s'ha per
dut ja quasi un 60% de superfícies de marisqueig, la 
qual cosa té una incidencia molt forta_ En definitiva, 
l'assumpte del marisqueig al Port de Maó consideram 
que és bastant desates per part de la Conselleria, es 
troba en unes condicions molt predlries, encara són 
tancades les antigues concessions amb filferrats de 
pues, la quaI cosa representa un perilI realment grel!, 
i a causa de la perdua d'especies marisqueres que 
s'ha anat produint aquests e1arrers anys jo Ji demana
ria, aprofitant aquesta pregunta, que promogui el rna
xim possible la dec1aració d'inteI1es marisquer, pero 
que al mateix temps faci estudis, que es preocupi pel 
Port de Maó, que realment la Conselleria el té rnoIt 
abandonat. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Sr. Conseller d'Agricultura i Pesca. 

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA 1 PESCA 
(Pere J. Morev i Ballester): 

Jo cree entendre que qui m'ha fet la pregunta té 
bones relacions amb el MOPU, jo li demanaria que feS 
el possible perque ens contestassin aquest escrit, que 

'. 
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com dic és de data 15 de novembre de l'any 1988, que 
ens demani l'informe. No obstant aixo, també s'ha de 
tenir en compte que acaba de sortir una directiva del 
Mercat Comú de 30 d'octubre de l'any passat, en la 
qual s'exigeix una qualitat de les aigües per a la cria 
del moHusc i l'aplicació d'aquesta directiva, l'aplica
ció estricta d'aquesta directiva, que en principi l'hem 
d'aplicar, implicaría tal vegada problemes posteriors 
quan el MOPU ens con tes ti, perque hauríem de fer un 
estudi multidisciplinari perque fas homolagada a ni
vell europeu la declaració d'intel~s marisquer de l'area 
nord del Port de Maó. 

I.4 .-PREGUNTA RGE NúM. 776/89, PRESENTA
DA DEL DIPUTAT JOAN MA YOL I SERRA DEL 
GRUP PARLAMENTARI PSM-EEM. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per formular la pregunta registrada amb el núm. 

776/89 sobre les directrius de protecció vinculants 
quan un Ajunlament elabora el seu planejament, té la 
paraula el Diputat Sr. Joan Mayol i Serra. 

EL SR. MA YOL I SERRA: 
Gracies, Sr. Presidenl. 
Les normes subsidiaries aprovades pel Govern 

per a la protecció d'alguns dels espais inclosos a l'I n
ventari d'Arees Na turals a protegir estableixen unes 
determinades proteccions i, literalment, diuen que 
l' " Ajunlarn~nl les pOL l110diiicar en elaborar e l u 
plancjamenl», _cosa que és lOla lmenl u'acord amb la 
Lle i de l Sól, pero, és e l cas, hi":Jla a lg!lll s Aju L1laments 
que e tro b n en procés de revisió de l seu planeja
menl i pe r l3nl poden trabar escaient la modi ficaci6 
d'aquestes normes de protecció. Tanmateix aquestes 
normes subsidiaries afirmen o estableixen en un deIs 
seus punts que s'han de respectar les directrius amb 
les quals s'han elaborat, penJ en cap moment aques tes 
directrius no es troben manifestes en els documents 
d'aquestes normes subsidiaries. 

Per tant, entenem que sera molt aclaridor saber 
quines són les que el Govern considera directrius per 
a la valoració o revisió del planejament en el que afec
ta aquestes normes. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Sr. ConseUer d'Ordenació del 

Territori i Urbanisme. 

EL SR. CONSELLER D'üBRES PúBLIQUES 
1 ORDENACIO DEL TERRITORI 
(Jeroni Saiz i Gomila): 

Sí; gracias, Sr. Presidente. 
Evidentemente la pregunta del Sr. Mayol no tiene 

una respuesta clara y sencilla, '-si la ~uviese el conte
nido exacto estaría en las propias normas y la redac
ción está hecha con palabras perfectamen te medidas 
y calculadas. ¿ Cuáles son las direclrices, los c ri teríos? 
Pues son los criterios que han justificado su in
clusión en el catálogo o en la propuesta de catálogo de 
áreas a proteg\Or, son los valores que merecen la pena 
ser protegidos y que están des tacados en el documento 
informativo que justi fica en su día la suspensión de 
planeamiento y posteriormente la redacción de estas 
normas y que en cada uno de los espacios tiene una 
consideración especial. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Diputat Sr. Mayal. 

EL SR. MA YOL I SERRA: 
Gracies, Sr. President. 
Jo lament que efectivament veig que aquestes di

rectrius no tenen una resposta clara ni al document 
del Govern ni en l'explicació que ens dóna el Conse
ller, que cree que no pot tenir gaire utiIitat, és a dir, 
que continua existint un buit o una situació d'ambi
güitat i d'inseguretat per aIs Ajuntaments que vulguin 
revisar les seves normes que no queda gens acIarida 
i que seria molt bo que amb un aItre mecanisme, que 
no sera la resposta a aquest Diputat, es poguessin acla
rir en benefici de l'urbanisme d'aquestes illes. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Sr. Conseller d'Ordenació del 

Territori. 

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES 
1 ORDENACI6 DEL TERRITORI 
(Jeroni Saiz i Gomila): 

Gracias , Sr. Presidente . 
No hay ningún vacío legal, este supuesto vacío 

está cubierto por la Ley del Suelo que confiere a los 
Ayuntamientos la competencia para redactar su pla
neamie nto :Y evidentemente las normas que ha redac
tado e l Gobierno ele acuerdo con lo que marca e l ar
tículo 51 y concorelantes de la Ley elel Suelo son unas 
normas subsidiarias en t<1nto que el Ayuntamiento re
visa este planeamiento. ¿Qué no son vinculantes ? No 
hay nada vinculante salvo un planeamiento de orden 
superior, ése es el único que puede \'incular a los 
Ayuntamientos. lo que pasa es que la Comisión ele 
Urbanismo en el momento de aprobar definitivamente 
el planeamicoto, con e l grado de subjetiviclad q ue com
porta todo planeamie nto urbanístico de l que hemos ha
blado ya m uc has veces, uno de los apartados que dice 
la Ley de uelo que debe ontcmplar el planeamien to 
munic ipa l, can normas subsidiarias o sea plan gene-
ral, son las determinaciones pre isas para protege!' e l . 
medio natural. Esas determinaciones que son propias 
de cada uno de ellos son las que la Comisión de Ur
banismo juzga en cada caso si son suficientes o si son 
insuficientes, pero es el juicio que tiene que h acer la 
Comisión de Urbanismo, y esta Comisión, para emitir 
este juicio, se puede amparar en los criterios utiliza
dos por el Gobierno para redactar estas normas, pero 
nada más que esto, no puede haber nada vinculante, 
para que haya algo vinculante tiene que ser un planea
miento ele rango superior que estos momentos no exis
te :Y ése que ha hecho el Gobierno no es un planea
miento de rango superior, sino que es substitorio del 
municipal hasta que el Ayuntamiento haga el suyo, con
secuentemente no le puede vinculZlr en nada. 

I.5.-PREGUNTA R.G.E. núm . 738 /89, PRESENTA
DA PEL DIPUTAT SR. SEBASTIA SERRA 1 BUS
QUETS DEL GRUP PARLAMENTARI PSM-EEM. 

Pcr formula r la pregunta registmcla amb el núm. 
738/89, sobre el compliment ele la Ll e i de Funció Pú
blica per par~ del Govern, té la paTLlUla el Diputat Sr. 
SebasW! Serra i Busquets. 

EL SR. SERRA I BUSQUETS: 
Gracies, Sr. Presidcnt. 
La Llei de la Pun ció Público. (le les mes Ba]cars 

actualment en vigencia té, ~ l nostre cntenelre, un pro
blema gros a partir d'una sen tencia elcl Tribunal Cons-
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titlleion~l ele clia 18 el'abril d'aquest an)'. Segons aques· 
ta sentencia és més que elubtós que es puguin convo
car, sense que es puguin desenvolupa¡- posterionnent, 
uns concursos-oposicions que v~n destinats basicamcnt 
i sobretot a procurar que els interins que hi h~ a la 
Comul1itat Autonoma quedin coUocats. Aquest Crup 
Parlamentari no té res en contra deIs intcrins com a 
grup, no té res en contra ele ningú, pero entén que 
aquesta sentencia del TribunCll Constitucional ens ha 
de fer reflexionar i prendre elecisions senzilles, clares 
i equanimes. 

EL SR. PRESJDENT: 
Per contestClr té 13 paraula el Conseller de .. Punció 

Pública, Sr. Simarro. 

EL SR. CONSELLER DE FUNCIO PUBLICA 
Sí, Sr. President. 
Sr. Serra, nosaltres, en les convocatories corrcs

ponents, tendrem en compLe concreLament la resolució 
que ha fet el Tribunal Constitucional, aixo es pot apli
car perfecLament i no hi ha cap problema. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Diputat Sr. Sena. 

EL SR. SERRA I BUSQUETS: 
Si ha fan així, l'actual Transitaria Tercera queda

ra sense vigencia i aleshores es pot impugnar precisa
ment el que convoquin rer deixar sense vigencia una 
elisposició de la llei. 

EL SR. PRFSIDENT: 
Té la paraula el Sr. Conseller. 

EL SR. CONSELLER DE FUNCIO PUBLICA 
(Joan Simarro i Marques): 

No, en absolut. Moltes resolucions del Tribunal 
Constitucional s'apliquen sense modificar la lIei, no hi 
ha cap problema, és una ordre de rang superior i s'apli
ca concn: t amen t la Disposició Transitoria Tercera cx
cepte en allo que es refereix a la sentencia del Tribu
nal Constitucional. 

I.6.-PREGUNTA R.G.E. núm. 739/89, PRESENTA
DA PEL DIPUTAT SR. SEBASTIA SERRA 1 BUS
QUETS DEL CRUP PARLAMENTARI PSM-EEM. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per formular la pregunta registrada amb el núm. 

739/89, sobre la depenelencia ele les es coles infantils 
del Govern de la Comunitat Autonoma, té la paraula 
el Diputa! Sr. Sebastia Serra i Busquets. 

EL SR. SERRA I BUSQUETS: 
Gracies. 
Són prau sabuts la problematica i el debat que 

hi ha hagut en aquesta Comunitat i també en tot l'Es
tat respecte de les es coles infantils, ja sabem els me
canismes de transferencies que hi va haver en el seu 
moment en el Consell General Interinsular i el desen
volupament reglamentari subsegüent; ara bé, també 
sabem que el Govern de la Comunitat té una Direcció 
General d'Educació sense competencies en materia 
educativa i també sabem que la Conselleria de Sanitat 
i Acció Social esta molt canegada de feina, si és que 
en volen fer. En conseqiiencia, pensam que es bo plan
tejar al Conseller directament aquesta pregunta. 

EL SR. PRESJDENT: 
Per contes:ar té lo paraula el Conscllcr de Sa

nitat 

EL SR. CONSELLER DE SANITAT 1 
SEGURETAT SOCIAL (Cabúel Oliver i Capó): 

Gracies, Sr. President. 
Primer ele tot voldria ressaltar que les elenomina

eles escales infantils són en realitat guarderies infan
tils, sense perjuelici que en aquestes i com a un ser
vei complementari bi hagi també mestr'es que hi ptT
tanyen i hi són elestinats pel Ministeri d'Educació i 
Ci'cncia i no pel Govern ele la Comunitat Autonoma 
i en conscgücncia depencn cxclusivamcn t, tan t en els 
aspectes pedagogics eom retributius i funcionals, el'a
quest ministerio 

Aclarit aixo, és ciar, per tant, que es tracia de cen
tres d'atenció a la infancia que tenen una finalitat fo
namental de caracLer assistencial i així es varen con
cebre i es varen clesenvolupar en els seus orígens per 
l'Administració de l'Estat ele la qual provenen. Preei
sament pentanyien a l'INAS i a causa el'aquest en qua
elrament organic derivat de les seves mateixes compe
tencies va ser inicialment l'anLic Ministeri de la Go
vernació, per passar c\esprés a in:egrar-se al Ministeri 
ele Sanitat i Seguretat Social quan es va crear i més 
tarel es varen integrar al Mini"teri ele Trehall i Segu
retat Social i integracles en aquest Departament les 
competencies relatives a la Seguretat Social. 

Per aixo, quan es varen proeluir les transferencies 
l'any 82, efectivament es varen transferir les guarcle
ries infantils, queelant logicamenl atribuleles al Consell 
General Interinsular ele la Conselleria de Sanitat. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la - paraula el Diputat Sr. Sena. 

EL SR. SERRA I BUSQUETS: 
Sí, resposta que ja Supos1lVem o que ja coneixÍem 

i coneixem perfectament tota aquesta normativa i tot 
el que el Sr. Conseller ens ha dit, pero, insistim, creim 
que el Covern ele la Comunitai podria reestructurar 
perfectament aquesta qüestió perque organitzar les ins
titucions cl'aulogovcrn és una compet'~ncia exclusiva 
elel Covern de la CcmunitaL, podria perfectament re
estructurar-ha perquc si bé es trans[eriren a través 
el'uns criteris sanitaris, és ben cbr que les escoles in
fantils o guarcleries, ele qualse\'ol manera les anome
nem, és més que evident que són sobretot el'ambit 
educatiu i havent-hi, insistim, una Direcció General 
d'Educació en el Govern de la Comunitat, seria ben 
logic que fos aquesta que tengués aquesta competen
cia. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Sr. Conseller de Sanitat. 

EL SR. CONSELLER DE SANITAT I 
SECURETAT SOCIAL (Gabriel Oliver i Capó): 

Sí, tot són formes d'entendre les coses, jo creC 
que en un futur i veient el procés que pareix que es 
desenratlla sobre reforma educativa que tant anuncia 
el Govern Central, si es desenrotlla l'acció qued'a
quests centres va progressant en el sentit de prevaler 
l'educació sobre la cosa assistencial, efectivament i coIU 
a conseqüencia el'aixo es regularien i es dotarien aques
tes es coles infantil s a tot l'Estat i passariel1 a depen-
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. le del Ministeri d'Educació i Ciencia, i si aquest ens 
~felis les competencies d 'Educació aleshores n a tu
ralment s'integrarien dins la Direcció General d'Edu
tadó. 
, Gracies. 

,~, I.7.-PREGUNTA R.G.E. núm. 740/89, PRESENTA
'DA PEL DIPUTAT SR. SEBASTIA SERRA I BUS
QUETS DEL GRUP PARLAMENTARI PSM-EEM. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per formular la pregunta 740/89 sobre agents fo

restals de la Comunitat Autónoma de les Illes Balears, 
té la paraula també el Diputat Sr. Sebastia Serra i 
Busquets. 

EL SR. SERRA I BUSQUETS: 
Sí. gdt i s, Sr. Prcsident. 
Ell aquesls momenls és ciar que a le Balears els 

agen f re la1s. ·comp.l eixen un. funció imponanL i 
que Can falla agents r reslals si es vol que hi hagi po s 
incendis. si es vol que e l bese sigui ben cuidnt. el .• 
etc. Es més que evident que el tÍtol de capacítacíó [0-

restal és un deIs requisits que semblen basics per ser 
agent forestal, així almehys ho reconeixia el Govern a 
la seva convocatoria d'oposicions, les úniques que ha 
fet d'agents forestals de la'~omunitat Autónoma, pero, 
i d'aquí ve la pregunta, quina no seria la nostra sor
presa quan a la bossa de treball per a agents forestals 
de la Comunitat no hi figura el requisit de tenir el 
títol de capacitació forestal aquesta és la pregunta. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per contestar té la paraula el Conseller de FunéÍó 

Pública, Sr. Simarro. 

EL SR. CONSELLER DE FUNCIO PUBLICA 
(loan Simarro i Marques): 

Sí, Sr. President. 
Sr. Serra, voste té raó, li he de donar la raó, 

l'úníc motiu que jo li puc dir en aquest moment per 
que s'ha fet aixo és que és una bossa, de tates formes, 
no és una convocatoria de places, és fer una bossa en 
un moment determinat per a futures ampliacions que 
hi pugui haver, pero com a interinatge. o sigui per 
pocs temps. 

Aleshores l'única raó que li puc donar és que 
aquestes bosses, per poder fer les convocatóries es va
ren consensuar amb els sindicats corresponents una 
serie de barems i aquest no hi era. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Diputat Sr. Sena. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
Dós idos són quatre pel' mol! que vulguem; per 

tant, per ser agent fOl-estal s'ha de tenil' la titulació 
de capacitació forestal. ia pot dir qui vulgui al1ó Que 
vulgui peró jo per fer classes he de tenir la titulació, 
si no, em sembla que m'haurien tret defora. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Sr. Conseller. 

EL SR. CONSELLER DE FUNClO PUBLICA 
(Joan Simarro i Marqu~s): 

Jo no dic que c!'acord, pero aixo no és per a pla
ces, només és per fer una bossa d'espera. 

I.8 .-PREGUNTA R.G.E. núm. 741/89, PRESENTA
DA PEL DIPUTAT SR. SEBASTIA SERRA I BUS
QUETS DEL GRUP PARLAMENTARI PSM-EEM. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per formular la pregunta 741 / 89 sobre la Llei de 

Normalitzaqió Lingüística a les convocatories d e la 
Bossa de Treball de la Comunitat Autónoma, té la 
p a raula a ltra vega da el Diputat Sr. Serra. 

EL SR. SERRA I BUSQUETS: 
Sí; gracies, Sr. PresidenL 
La Llei de Normalització Lingüística, l'Estatut 

d'Autonomia, la Constitució de l'Estat Espanyol donen 
afortunadament a la nostra llengua si més no una ca
tegoria, una altura teórica, s'entén, peró a la reaJitat 
veim que el mate ix Govern encara no té en compte 
aquestes normes legals. Insistim: per que a les Bosses 
de Treball de la Comunitat no es té en compte la Llei 
de Normalitzacíó Lingüística, que preveu el coneixent 
escrit i oral de la nostra !lengua? 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Sr. Conseller de la Fundó PÚ

blica. 

EL SR. CONSELLER DE FUNCIO PUBLICA 
(Joan Simarro i Marques): 

Lí cantest amb els mateixos arguments de l'aitra 
ve§,ada, o sigui que aquestes són condicions que varen 
posar els sindicats i no hem variat en funció deIs con
certs que hem ele lenir amb ells ... tenint en comple que 
són ocupacions només temporais, de poe temps. 

EL SR. PRESIDENT: 
El Sr. Serra té la paraula. 

EL SR. SERRA I BUSQUETS: 
Aquests sindicats, i tothom diu que són tan do

lents í nosaltres creim que no, que són ben necessaris, 
pero és que en definitiva ni un Sindicat ni ningú no 
pot contradir la llei, Sr. Conseller, i per altra banda 
nosaltres creim que és un tema d'anar aplicant, d'anar 
explicant amb tota la modestia i tota la benevolencia 
que es vulgui, peró aixo no pot ser. 

I.9.-PREGUNTA R.G.E. núm. 745/89, PRESENTA
DA PEL DIPUTAT SR. SEBASTIA SERRA 1 BUS
QUETS DEL GRUP PARLAMENTARI PSM-EEM. 

EL SR. PRESlDENT: 
Per formular la pregunta 745/89 sobre la distribu

ció del EOCAlB, t¿ la paraula el Diputat Sr. Sebastia 
Serra. 

EL SR. SERRA I BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. 
Al Butlletí Oficial de la Comunitat Au~onoma de 

día 22 d'abril, que a Mallorca es va distribuir amb 
molta benevol:encia dia 26, amb manco benevolencia 
di;). 29, i que ~l dia que formulavem la pregunta, ja [a 
temps, encara no havia anibat a Menorca i a Eivissa 
i Fonnentera, s'establia que hi havia deu cies per pre
sentar aHcgacions per part del personal laboral de la 
Comunitat, laboral fix, pcr poder complir aclequada
me ni la Llei de Funció Pública. Aleshorcs, si e1s comp
tes no ens sortien malament, en aquesta norma només 
es donaven tres díes pcr a 18 gent de Mallorca i em 

~================~========================_.======._-====.====== 
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sembla que els dc MenorcZl, Eivissa i Formentera ni 
tan soIs hi serien a temps. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per contestar té la paraula el Sr. Conseller de la 

Funció Pública. 

EL SR. CONSELLER DE FUNCIO PUBLICA 
(Joan Simarro i Marques): 

Sí, Sr. President. 
Sr. Serra, es Ver ai"o i el Go"ern se'n "a temer i 

immecliatament, al ]JI imer Consell de GO\ern següent 
va prolongar vint clies el termini, \'01 dir que hi havia 
un mes concretamen t. 

'. 

EL SR. PRESlDENT: 
Té la paraula el Diputat S!'. Sena. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
Estic content que el Consell de Govern se'n te

més i ha prorrogas, pero li diré un altre exemple. A 
un Butlletí que en teoria havia de sortir elia 9 i que 
encara no sé si ha sortit en aquests moments es par
lava que ja sortiria dia 9 un Butlletí que encara no 
havia sortit, és a dir que no tan soIs hi ha retards 
sinó que a vegades fins i tot hi ha anuncis de Butlletí 
día 9 i dia 10, dia 11 i dia 12 encara no han sortit, és 
a dir, que s'ho mirin bé perquc es perjudica molt la 
població. 

EL SR. PRESlDENT: 
Té la paraula el Sr. Conseller ele la Funció Pública. 

EL SR. CONSELLER DE FUNCIO PUBLICA 
(Joan Simarro i Marques): 

Concretamcnt era sobre aquesta disposició per als 
terminis; li puc dir que a més cle.la publicació, el clia 
abans d'aprovar-né 'al Consell -c1e Go\'ern, primer ja es 
va informar a tots els sindicals ' i posteriormcnt, al dia 
següent, se'ls va clonar pcrque ho poguessin divulgar, 
independentmcnt de tota la qi.iestió ele places oficial s 
que es va prorrogar vint dics més, vol dir que hi ha 
un mes per a reclamacions. 

II.-COMUNICACIO DEL GOVERN R.G.E. núm. 
2058/88, SOBRE CRITERIS BASICS QUE HA DE CON
TEMPLAR LA NOVA LLEI DEL FONS DE COMPEN
SACIO INTERTERRITORIAL. 

EL SR. PRESIDENT: 
Acabat el primer punt, passam al segon, referit al 

debat de la Comunieació del Govern registrada amb 
el núm. 2058/88, sobre Criteris Basics que ha ele con
templar la nove Llei de Fons de Compensació Inter
territorial. 

Per part del Govern, té la paraula el Conseller d'E
conomia i Hisenda, Sr. Alexandre Forcades. 

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA 1 HISENDA 
(Alexandre Foreades i Juan): 

Sres. i Srs. Diputats. 
Anam a tractar d'una comunicació que va ser ela

borada en compliment d'una Proposició no de Llei, la 
762/88, d'aguest Parlament, que es va acordar dia 12 
de maigo Aquesta Comunicació va entrar ja fa alguns 
mesos en aquest Parlament i em pennetin resumir-la 
dlpidament, perque la varem estructurar de fonna que 
sigui un document obert que ens penneti profunditzar 

i ens permeti dialogar i establir uns criteris per acon
sellar la negociaciu amb el Govern Central davant la 
revisiu legislativa que s'ha el'abordar. 

A un primer capítol hi ha un resum qu;:mtitatiu i 
una introducció del tema amb uns quadres molt im
portants, f01'<;:a important en el moment que haguem 
de fer qualque intercanvi de xifres, on es veu l'aspec
te quantitatiu ele Balears i d'Espanya deIs anys 85-89 
i 82-88 . El scgon capítol Clec que és molt important 
com a font documental, pergllE partint de la Constitu
ció es fa referencia a la LOFCA i també es fa refer·en
cia a la mateixa redacció de la L1ei Especial 7/84 i hi 
reprodu'im tots els articles que fan referencia a l'es
tructuració conceptual ilegal d'aguesl fons, passant a 
un capítol tercer on s'aborden una serie de temes que 
seran els que induiran a treure unes conclusions que 
són, en primer 1I0c, els problemes intrínsecs de les va
riables i lIavors també uns problemes que s'adelueixen 
ele l'e\'olllció del valor el'aquestes variables i ele l'efec
le pertorbador que han produ'it dins la distribució del 
Fons. 

Hem de parlar, en tercer !loc, d'un tema molt im
portant que els mateixos Srs . Diputats varen tractar, 
que és l'enlla~ d'aquest Fons de Compensació amb el 
mateix sistema de finan~ació autonomic. Es precís fer 
uns comentaris, perque si el Grup que va propugnar 
la resolució ho va demanar, riel FEDER amb el Fons, 
ja que és una finan<;:ació lligada al Fons i que amplia 
la finan~ació d'aquelles Comunitats que tenen la sort 
de ser ineloses en el' FEDER, i al final uns problemes 
ele gestió que a pesar que hi ha diverses sentencies del 
Tribunal Constitucional que obliguen el Govern Central 
a canviar el sistema, encara es manté. 

El capítol vuite és una preparació elel nove, que és 
on hi ha els Criteris que proposa el Govern i conté 
unes reflexions conseqüencia de l'evolució i de l'expe
riencia assenyaládes i, també és important dir-ho, de 
les aportacions que les distintes Comunitats i el ma
teix Govern Central amb una practica coincidencia han 
fet al Senat. Ho els vull dir que en aquest punt con
crel hi ha bastants coincielencies entre l'aportació del 
Govern nostre amb les aportacions de la Secretaria 
eI'Estat d'Economia i amb le's Autonomies més impor-
tants. ' 

Jo vull fer menció d'una manera molt especial al 
fel que complint la resolució he procurat no solament 
aportar aquelles particularitats que poden ser específi
ques de la nostra Comunitat, sinó que també he fet 
unes reflexions sobre la repercussió del Fons en el con
junt d'Espanya, perque així entenia que se 'm demana
ven. 

Jo crec que per centrar els temes hem de recor
dar aquelles directrius que el Consell de Política Fis
cal va acordar per passar de la LOFCA a la lIei. Varen 
ser tres, la primera practicament té una importancia 
ele gran magnitud, perque es va acordar que havia d'a
fectar totes les Comunitats, de manera que va ser ja 
una primera interpretació del que havia de ser el Fons 
que va donar lloe a l'enfocament actual i a la reorien
tació que ha tengut darrerament. La segona directriu 
no va fer més que precisar quines havien de ser les 
variables i pdlcticament va copiar la LOFCA, eliminant 
qualsevol entrada a un apartat E que deia que hi havia 
possibilitats d'entrar-hi altres variables, de manera que 
es va limitar a copiar aquelles variables que dei a la 
LOFCA. 

A la tercera directriu és on hi va haver uns proble
mes greus, que va ser quan ja es va pretendre definir· 
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i ponderar les variables i aleshores hi va haver dos 
"ots particulars molt importants, del País Basc i de 
Catalunya, que realment apuntaven una serie de pro
b1emes no resolts dins la llei i que són e1s que prac
ticament han prodult els efectes pertorbadors que des
prés comentarem. Tal com s'esperava i tal com s'anun
cia"a en aquests vots particu1ars, l'aplicació practica 
de la inversa de la renda, la taxa de població emigra
da i la població activa, ha produH uns efectes no cer
cats pel legislador o almanco pel legislador que va fer 
la LOFCA i tal vegada cercat per l'Executiu i pel le
gislador que va publicar, que va preparar, que va fer 
votar, que va donar suport a la Llei 7 de l'any 84. 

En el tema de la inversa de la renda, ho vaig ex· 
plicar ja dins la Comissió, hi va haver una pondera· 
ció per a la població, la qual cosa és important pero 
que realment una crítica que feim tots els Grups és 
que aquestes variables defineixen la intensita t del pro· 
blema, p ero no la magnitud, és a dir, que una cosa és 
que hi hagi un 20 % d'aturats i l 'altra que aquestes 
dues Comunitats que tenen el 20 % c1'aturats una en 
tengui 300 i l'altra en tengui 300.000. Aleshores, quan 
es va inten tar ponderar i valorar la inversa de la reno 
da es va ficar el tema població i no obs tant aixo, amb 
motiu ele les equacíons que es varen manejar i d'ope. 
racions de simples qucbra'ts aquesta inversa de la reno 
da es va convertir en una inversa al quadrat de la renda, 
que era un tema no cercat pel legislador. 

El mateix va passar amb el tema deIs moviments 
migratoris, on com a conseqüencia de I'evolució del 
temps ens hem trobat que una variable a la qual es 
volia donar un pes important .en -aq)J.ell momenl per 
compensar, per reeq uilibrar els moviments migratotis 
que hi havia , per exemple, d'Extremadura i d'Andalu
sia a Catalunya i al País Basc, va produir un efecte di· 
ferent com conseqüencia, a causa de la crisi realment 
hi ha hagut un movíment invers del País Basc i Cata
lunya cap a Extremadura i cap a Andalusia, fent que 
en aquest moment, precisament per aquestes variables, 
el País Basc i Catalunya tenguín un gran excedent i 
un gran benefici d'aquesta quantitat. 

1 el mateix també referent al terna de I'atur, el 
tema de definir només la intensitat de l'atur o la mag
nitud ha fet que per una part Comunitats amb el ma
leix percentatge d'atur tenguessin, davant una sítuació 
de fet problematica de més o manco aturats en quan
titat numerica, una ajuda igual , i per altra part, també, 
com a conseqüencia de la crisi industrial, aquesta va
riable que anava destinada a prioritzar l'atur de Co
munitats retardades ha prioritzat l'atur de Comunitats 
afectades per la crisi industrial, com poden ser en 
aguest moment Catalunya i el País Basc. 

Tot aixo ha fet que es concretas , diguem, en les 
xifres, i si vos tes manegen el quadre núm. 1 del ca· 
pitol 1 veuran, pe!" exemple, de l'any 85 a l'any 89, co'm 
Andalusia, que es va iniciar amb un pes relatiu d'un 
27 % s'ha situat a un 23 %, i com Castella-L1eó, que 
tenia un 9,33. ha pa ssat a un 7,50, i com Catalunya ha 
passa t d 'un 8,61 a un 11 % ,i com el País Basc ha do· 
blat precisamcnl la seva aportació amb un 7,44 provi
nent d'un 3,54, passant de 7.000 milions de pessetes a 
15.000 milions de pessetes. Tot aixo, a més, amb un s 
efectes contradictoris que pe r esmentar-Ios, per exem· 
DIe, jo faré referencia a una bona publicació del Pro· 
fessor Castells, on realment ens trobam que no sola
ment comparant Extremadura amb Catalunya, sinó 
comparant Extrcmadura amb Andalusia es produeixen 
eFectes diguem completament incomprensibles quan es 

compara l'ajuda per dtpita que rep Extremadura o que 
rep Andalusia i quan, per altra part, en aquest mo
ment, quan Catalunya a el País Basc a causa de la 
reorientació del Fons, que és l'únic vehicle per rebre 
il1versió nova, es troben amb uns serveis a haver d'as
solir en funció del 151 no comparables amb Autona
mies del 143, i la diferencia és insólita. 

També he de fer referencia precisament a aques
ta reorientació diguem no escrita, pero sí acordada en 
el CanselI de Política Fiscal de l'any 85, practicament, 
on el Fans, que va ser definit per la Constitució com 
un element reequilibrador, es va convertir diguem en 
l'únic instrument que va passar de ser de política re
gional a ins trument de finan<;ació d'obra nova, d'inver
sió nova; així, efectivament, a conseqüencia de la. nova 
fórmula de finan<;ació, la inversió nova que han rebut 
les Comunitats ha provengut del Fons. Logicament, si 
un Fans es crea per ser un element reequilibrador i 
el e sobte se li donen altres miss ions com la inversió 
nova, qualsevol problema que la matematica ens dóna 
un resulta! , un resultat; no és trac ta d'una crítica, sinó 
únicament constatar un tema que jo crec que avui tot
h om n'esta con\'en c;ul amb més o manco egoisme se
gons la situaci ó en que es troba, situació difícil, per
qu1\ ·n aq ue I mmncnt en Irobam que hi ha tres opor
tuní al per canviar el Fons, hi ha una oportunitat le
gis laLivn. purque com varen con. lalar els Srs. Diputats, 
d'acord mb I mand~l( legi taLill hem de fer una nova 
el efinició del Fons per a l'a ny que ve. Per altra part, 
els Fons europeus, que el Govern Central ha connectat 
trer"lendam ent amb el F.C.!. també tecnicament acon
s c: lkn que el Govern Central m oclifiqui el Fon s, pero 
realment el Fons és molt lliga t al gran Pacte de Finan
<;:ació que es va l'any 86 entre la majoría de les Comu
ni ta ts i aleshores fa una certa peresa escometre la mo
dificicacíó del Fons, de manera que aquest debat coin
cideix amb properes conversacions amb el Ministeri 
d'Economia i Hisenda, de forma que ja es perfilen di
,, ~ rses alterna ti ves referent a les ql.lals ens han consul
tat, a les Comunitats, i concretament dimarts m ateix 
varcm parlal·, no varem arribar a cap acord, varem 
quedar de "eure'ns elia 26 de juny, i ja es perfi len di
,'erses po i.cion . la po ició de no fer re . que és una 
p~ ició que realment tecnicam nt es contempla, la po
s idó eI'una reforma en profunditat, que é la que de-

it ycn la majoda de Comunital Aulonomes i natural
ment la el e Balear. qu no pOl perdre l'ocasi6 per plan
l('iar els prohlem s de rinan~ci a travé del Fons, i 
un::! interme dia. que scria una modificació de les va
ri ab les. 

Naturalment l'interes més important seria modifi
car la variable emigració, logicament nosaltres, en els 
r-l';teri s qu e v~rem posm- en aquesta Comunicació fa 
mesos, \'3rem e:~posar una serie de cnteris que perme
le n qualsevo l lipus d p negociació, perque s i e l PUl-la
n1" n t dóna s uporl a aque e critcris o a uns nltrcs que 
es puguin "cordar, ns dóna digucm un cert malala 
rCI· abo rdar tanl una I·crol·ma n proruncJila om per 
dir quins poden Sc¡· cls inl · resso de 1 nostra Oi11U

ni f\l i fins i tol quin podcn cr el. inleressos d'Es
panya davant una modifica ció del Fons. 

El que em fa molta por és que s'arribi a una so
lució parf'guda a la de !'an)' 86, en aq uest moment hi 
h\ un3 ~(\rie de COPlunitats, les importants, les que te
n en pes, que no volen modificar el Fons; en aguest mo
m en t es tic convenr;ut que el País Base i Catalunya es
tan ITolt contenls amb el Fons que tenen, i no obstant 
aixo rea lment Anclalusia i E.xtremadura es queixen da-

• • : ' .: 0;. I • • .' ~. ~; 
.... '., 
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vant una variable com és !'cmigració, que proclueix 
uns efectes pertorbaclors. No hi ha dubte que en aquest 
moment els teorics que hcm consultat, els economistes, 
estan d'acord que l'emigració ja hauria de tenir un pes 
cliferent dins una fórmula elel Fons, no hi ha dubte 
que el lema de renda hauria de ser el més important, 
si recondll'Jm el Fons al que va dir la Constitució, com 
1lD inslrum cnt de polític;¡ rcgion~'¡], com ll1l instrument 
de reequilibració de riquesa, logicament la renda ha 
de ser un deIs factors més importants; l'emigració, fins 
i lot l'atur poden tenir un valor relatiu, el que a noS
altres no ens agraclaria seria que en aquest moment es 
fes un «statu quo» i ;¡leshores es possasin una serie de 
c\obJers damunt la taula, com es va fer l'altra vegada, 
de manera que Catalunya i el País Base quedas sin igual 
i pogllessin percebre qualque cosa les Comunitats com 
Extremadura, Castella-La Manxa o Castella-Lleó o An
clalusia. 

Dins la resolució que va aprovar el Parlamen l, a 
petició d'un Grup Parlamentari, jo cree que amb molt 
bona visió es va relacionar el Fons amb el FEDER. Jo 
crec que era important per diverses raons i en aquest 
moment fillS i tot el Govern Central ho sustenta, pri
mer perque era una constatació del fet que si ['única 
inversíó nova que rebien les Comunitats era la del Fons 
i si, arnés, relacionat amb el fons hi havia el tema del 
FEDER, que com han vist a la Comunicació, amb da
des, a més, actualitzades, a la seva disposició eles d'ahir 
o despusahir, que no minven sinó que augmenten, hi 
ha una finall{;ació suplementaria en aquelles Comuni
tats que tenen FEDER ele més ele 200.000 milions de 
pessetes, la qual cosa fa que en aquests moments Ba
lears es trabi en una situació objectiva de mancan ya ele 
finaoyació, almanco des el'un punt de vista, diríem, que 
s'afegeix al banyat. 

Aleshores aquesta preocupació també la té el Go
vem Central, perque havia orientat el repartiment del 
FEDER com a conseqüencia deis instruments amb que 
es va trobar quan va entrar dins la Comunitat a base 
d'una certa relació Fons-Feder el'un 30 %. En aquest 
moment, amb motiu deIs mateixos reglaments que ha 
2provat amb la Comunitat Europea, el Govern Central 
ha hagllt (}'acceptar una clefinició d'uns objectius nÚms. 
1 i 2; objectiu núm. 1, que absorbeix el 90 % del FE
DER que pugui venir a Espanya i que en aquest mo
ment es troba que el Govern Central no el pot, diríem, 
manejar, perque ha d'anar precisament a aquestes re
gions que s'han tenitorialitzat com a objectiu 1 i ales
hores li interessaria canviar el FONS per poder com
pensar aixo en certa forma. 

Nosaltres poelem dir que hem complit amb el man-
dat del Parlament de fer tots els estudis possibles per 
aconseguir el FEDER; jo he de dir que no hem acon
seguit l'objectiu 1 ni l'objectiu 2 perque, jo diria l'ob
jectiu 1 perque el Govern Central ha acceptat un Re
glarnent en principi conecte que no padien arribar al 
FEDER aquelles Comunitats amb una renda per capi
ta superior al 0,75 % de la renda comunitaria, de Co
munitats, pero no obstant aixo, tal vegada, perque no 
vare m aconseguir la majoria, és a dir que a vegades la 
historia es conta així, si ara analitzam el que es va acor
dar pareix que la historia la varem crear aquí i ales
bares concretament Fran<;a, Portugal, Italia, Gran Bre
tanya han aconseguit una situació particular per a les 
illes amb la qual han pogut esquivar aquest 0,75 pel 
fet de ser illes, pel fet de ser territoris fronterers; hem 
q1Jedat fora. 

Quant a l'objectiu 2, a pesar deIs estudis que hem 

presentat, i ho 1/u11 fer constar, jo cree que els Parla
menlaris saben que no han mancat estudis, era un ob
jectiu Olés modest, del 10 %, que realment jo crec que 
o Balears hi havia moltes zones, com determinats Di
put8tS han destacat, com podrien ser, per exemple, Me
norca complet8, la Comunitat del Pla, la del Raiguer, 
la Serra de Tramuntana, que eren zones que de Uibre 
que it' o dim situé\cions de declivi industrial, pero sorpre
n entment Espanya ha donat una interpretació a la uni
tat territorial NU 3, que és de lhure voluntat dient que 
N U 3 a efectes de l'objectiu 2 sera una província i ales
hores, naturalment, Balears com a província, i perelo
nin que empri aquesta expressió, pero és una expres
sió que s'ha ressuscitat a l'hora de tractar aquest tema 
quan realment els PaIsos Eurapeus han parlaat de zo
nes, de gnlps de pobles, d'arrondissements, de petits 
lalldas, i la trampa ha estat curiosa, perque quan el 
Govem Central ha hagut proposat el terrne província 
de sprés ha resultat que s'havia tancat aquest terme en 
una necessitat de no entror cap província que no com
plís la totalitat deIs Índexs, pero quan han hagut en
trat, han reduit les províncies entrades, i el Govern Cen
tral ha aconseguit una excepció que han estat una se
rie de poblets deIs voltants de Madrid, que realment jo 
cree que alla la crisi podria ser o és bastant més greu, 
en magnitud almanco que la que hi pugui haver a zo
nes, pero és que aquestes zones de Balears complien 
els índexs de la Comunitat. 

Podem dir, i he hagut de rectificar en certa mane
ra la Comunicació, que sorprenentment no és oficial. 
despusahir mateix jo vaig parlar, no hi ha constatació, 
que hem aconseguit el 5 B que és una petita cosa, és 
un abjectiu que es diu deIs petits per~ue realment la 
Cluantitat del FEDER que va alla és molt pe tita i per 
altra part nosaltres tenim la limitació del 30 '% del 
Fons, per tant e{maxim que pOelém aconseguir són 300 
rr,ilions, d'aconseguir que Menorca, Sena de Tramun
tana, Eivissa i Forrnentera fossin declarades zones de 
declivi agrícola_ No és oficial, i puc dir que el Govern 
Central no ho havia propasat, jo he de fer constancia 
que no s'havia proposat, que s'ha aconseguit d'una ma
nera que qualque dia s'explicara administrativament, 
perque a la praposta del Govem Central a BrusseHes 
no hi figurava la nostra proposta, hi figuraven estudis 
paralkls que "arem presentar amb altres Comunitats_ 

Complcsc amb aixo la referencia al FEDER i ale s
hores jo voldria acabar dient-los quedins els criteris 
que proposam, que és un tema obert, és un tema que 
realment n'hi poden haver d'altres, pero que hem pen
sat que d'aquesta manera ... , ho hem fet per una part 
amb la inteHigencia d'intentar corregir les variables, 
e1'intentar donar a les variables una redacció més mo
derna, més d'acord amb el fet de corregir el que ha 
passat, no és tracta de cap crítica, es tracta d'una cons
tatació, i oberta per poder tenir un fons de maniobra 
davant una postura del Govern Central que ens pot 
obligar a iniciar una negociació, molt minoriHlria, per
que realment jo els vull dir que jo cree sincerament 
que la solució per a Balears i la solució per a Cana
ries seria, amb el maxim respecte a la Constitució i 
amb el maxim respecte a la legislació vigent, anar a 
cercar un sistema de financ;:ació naturalment dins ' ¿¡ 
Regne d'Espanya, pero específic pel fet insular, perque 
ens sera molt difícil, davant un consell de política fis
cal, on hi ha unes Comunitats amb uns probleIbes bas
tants diferents deIs nostres, aconseguir una situació que 
no sigui més que testimonial, i aleshores jo els diria 
que crec que és important en qualsevol moment deixar 
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constancia del fet que qualsevol postura altruista quant 
al Fans ha de donar com a resolt el tema de la inver
sió nova, perque jo afirm que en aquest moment l'úni
ca finan<;:ació del Govern Central que ha rebut Balears 
per a inversió nova és el Fans, perque quan es va fer 
la fórmula nova, que es varen posar 50.000 mílions més 
de pessetes al numerador, a nosaltres ens en varen to
car 180 més, pero ens varen llevar el 25 % del Fans, 
o sigUi que realment és l'única inversió que tenim; en 
conseqüencia, qualsevol postura altruista davant una 
pistribució nova ha de donar per resolt aquest tema i 
també, un cop resolt aquest tema, quan profunditzem 
en un reequilibri de riquesa, en un reequilibri de ren
da, hem de pensar a veure que persegueix la Constitu
ció i que persegUeix la legislació i quins objectius per
segUeixen, perque realment tal vegada, més important 
que la inversa de la renda és la situació d'una Comu
nitat on darrerament es diu que hi ha una dispersió de 
renda molt important i ho diuen cconomistes que co
neixen la realitat insular i que creuen que precisament 
aquesta dispersió entre els més ríes i els més pobres és 
conseqüencÍa de la falta d'inversió nova o també, per 
exemple, pot ser un element reequilibrador aconseguir 
més renda, tampoc no és molt ciar que el tema infras
tructura, com també pensa el Covenl Central, sigui una 
forma directa d'aconseguir més renda, jo crec que tal 
vegada a determinades Comunilats fer un tipus d'in
dústria, ajudar el petit empresari, ajudar la persona 
que pass a d'una professió a una al tra, poden ser im
portants. 

Jo no els vull molestar més, acab la presentació 
dient-los que dins les conclusions inte-u.,tam establir 15 
criteris que crec que donen marge de maniobra per dur 
endavant aquesta negocia ció i acabaria dient-Ios que 
hem intentat complir amb el maxim interes el mandat 
del Parlament en la resolució abans esmentada. 

Cracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Conseller. 
Srs. Portaveus dels Grups Parlamentaris que vul

guin intervenir? 
Per part del Crup Parlamen tari MIXT, té la pa

raula el Diputat Sr. Ricci. 

EL SR. RICCI 1 FEBRER: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Després d'haver sentit el Conseller d'Hisenda, no

més podem dir que el nostre pensament és totalment 
amb ell, que creiem totalment en la sinceritat de les 
seves paraules, en l'estudi que ha fet i que indiscuti
blement ens dóna unes realitats bastant amargues en 
el sentit que s'ha de notar la insensibilitat que té el 
Govern de Madrid amb el desconeixemcnt, almenys de 
la realitat del que passa en aquestes illes. Una de tan
tes coses de que aquí parlam i de que fins i tot els 
diaris han parlat, com deia ara el mateix Conseller, és 
de les bosses de pobresa que hi ha aquí i que, enganyo
sament, quan parlam de la renda per capita a les Illes, 
sembla que aquí és un món de milionaris, i ho és, és 
Un món de milionarís com també ho és el Brasil, on 
també hi ha molts milionarís i és on jo he vist més 
pobresa del món, o sigui que vertaderament guan al 
guns estudis ens donen aquestes diferencies de 1 a 350, 
en diferencies economiques d'un tipus de poble a un 
altre, aleshores la realitat és que és sorprenent que des 
de Madrid no se'n vulguin assabentar i no se'n volen 
assabentar, és clar, i més encara quan notam i sentim 

que a Balears no ho necessiten. 
Aquí ens rebaixen quantitats de coses i ha fan per

que s'adonen que per subsistir aquesta riquesa avui en 
día a les nostres illes, veig i veiem tots aquí dintre que 
estam obligats, per les pressions economiques d'uns i 
altres, a la venda del nostre patrimoni, venem el patri
moni nostre, patrimoni que ningú no mesura i és molt 
important, ho he dit aItres vegades i ha repetiré una 
vega da més, la venda del nostre patrimoni natural que 
en definitiva es transforma en menjar-nos la natura, en 
menjar-nos la bellesa, l'ecologia i sobretot el benestar 
social, el benestar de vida, un benestar de vida que de 
cada dia tenim menys, de cada dia tenim manco i de 
cada dia s'incrementa més indiscutiblement el males
tar. Amb tot aquest món ele riquesa que tenim, la ve
ritat és que socialment no tenim un benestar del nos
tre poble en relació amb aquesta riquesa economica, 
insisteixo , ho diuen clarament aquestes diferencies de 
capital o de forma de vida entre els uns i els a ltres i 
que quan venem tot allb que deiem abans de la natu
ra, de la bellesa, de I'ecologia, tot a<;o que venem i 
que a J\1adrid no se n'assabenten, diuen que és un món 
de riquesa i no s'adonen que a canvi d'aquesta riquesa 
en eloblers lliuram el nostre cor, la nostm anima i la 
nostra forma de vida. 

Ac;ü no té valOl· pel que veig, no té valor senzilla
ment perqué es transforma en diners i com que es 
transforma en diners, la riquesa d'aquí de cada vegada 
és més gran, pero molts d'aquests diners vénen afer-se 
des ele fora, són diners que indiscutiblement es produei
xen aquíj que paguen renda a Madrid, també indiseuti
blerríent, i s'emporten beneficis a Madrid també indis
cutiblement, pero que després no repercuteixen en rein
versions aquí dintre. Avui eíl día aquí tenim un món 
practicament, i és una veritat, d'inversions, d'especu
lacions en molt casos, que passa totalment de la rea
litat; en definitiva, ens menjam la gallina per no deixar 
ni tan sois els ous. 

En definitiva, el que feim aquí és crear un món 
futur de pobresa i de tot a<;:o sembla que a Madrid no 
se 'n volen assabentar perque ens van rebaixant les pos
sibilitats i les inversions, aquí no tenim per que fer
neo Aquest Fons d'Inversió hauria de ser suficient per 
rder practicament totes les coses que nosaltres anam 
donant, ens haurien d'ajudar a crear més riquesa per
que nosaItres no som un món insolídari amb la resta 
d'Espanya on tenen manco riquesa, teoricament, vista 
la renda per capita. Som un món ele capacitat de crear 
riquesa per a després, a més a més, repartir amb la 
resta d'Espanya, no som un món d'egoisrne, jo diría 
més aviat que la insularitat va amb la resta o cada dia 
ens deixa degradar les nos tres possibilitats de fer rí
qucsa. 

EIs números ja els ha· fet -i els ha fet bé, insis
teixG- el Sr. Forcades, pero la realitat és que el Sr. 
Conseiler intenta fcr una feina que és molt difícil que 
]'escoltin eles de Madrid, perque el pensament d'un Co
vern Centralista no radica Inoltes vegades en el reco
I1eixement de les necessi [als ele cada poble, sinó de 
les seves mateixes ínfras tructures que van fent les 
necessilats de cobertura política en molts casos. Com 
ha dit molt bé, veure com avui Catalunya i el País 
Base. que no són juS1.ameJlt péÚSOS pobreS, són els que 
s'enduen practi camcn t la tallada grossa en relació fins 
i tot amb altres !locs molt més pobres ele veritat, que 
se'ls pot marginar perque lampoc no proteslen nlassa 
i se'ls pot controlar. 

El problema rca l és aquest, el problema real és 
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que no hi ha vertaderament un sentiment en el que 
governa de com s'ha ele ler. La realilat és una i és que 
avui ho fa el PSOE i el meu p roblema és que elema 
un AP amb un CDS inclos poden fer exactament el 
mateix perquc no és un problema solament de sensibi
litat el que tenen eUs, és un problema, dic una vegada 
més, que les infrastructures d'aquests partits que a 
vei2:ades ens dominen són infrastruclnres que conside
re~ ben poc els pobles i tots nosaltres aquí 50m elegit:. 
per un poble i hem de detensar aquest poble i el futur 
deIs nostres fills. 

Gracies, Sr. Presiden!. 

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

el Portaveu Sr. Pascual. 

EL SR. PASCUAL 1 AMOROS: 
Sr. President. Sres. i S r s. Diputats. 
Si nosaltres comen¡;:am comparant els criteris amb 

els quals es reparteixen els Fons de Compensació ln
terterritorial segons la Llei elel 1984 i els cri !eris que 
empra la Comunitat Economica Europea veurem que 
hi ha algunes diferencies, i si nosaltres agafam l'ínelex 
indicador, els indicadors que empra la Comunitat, que 
són els producte interior brut i l'atur, veurem, segons 
les dades proporcionades per la mateixa Comunitat, 
que amb una mitjana ele 100 Balears té un valor de 
66, essent la regió o la Comunitat Autonoma, en aquest 
cas, espanyola que el té més alt; la que el té més baix 
és Andalusia, que té 38,8. 

Aixó vol dir que si bé Balears ha esta: aquests dar
rers anys la regió espanyola que ha tengut un major 
increment de producte interior brut, de renda per ca
pita millor dit, encara som molt per elavall la mitjana 
del proelucte interior brut europeu. Per tant, quan nos
aItres parlam de regions més i menys cksenrotl!aeles a 
nivel! de l'Estat Espanyol, s6n una regió més desen
rotllada, pero a nivel! de la Comunitat Economica Eu
ropea som una regió poc desenrotllaela. Es molt impor
tant comen¡;:ar per aquí, perque la Comunitat Econ-J
mica Europea té previst duplicar en v<llors reals des 
del 1988 al 1992 els doblers que s'han ele destinar al 
FEDER. 

Per tant, nosaltres hem de concloure que primer 
s'ha ele considerar un avan<;: qm: finalmcnt haguem po
gut entrar amb l'objectiu 5 B de la reforma dcls Fons 
Comunilaris, el qual objectiu consisteix en el fet de fo
mentar el desenvolupament de les zones rurals, on hi 
ha incloses la Serra de Tramuntana, Menorca, Eivissa i 
Formentera, aixo és un avan<;: que crec que s'ha de dir 
que és positiu, naturalment, pero que nosaltres hem 
de continuar la nostra Huita no només per aquest objec
tiu, sinó per altres; també hem de tenir els recursos 
proceelents de la Comunitat Económica Europea, que 
avui ja són molt importants i que d'aquí a quatre anys 
seran el doble d'important del que són ara. 

El Conseller també ha parlat, ha fet una crítica 
sobre la destinació deis recursos del Fons de Compen
sació In~erterritorial. Efectivament, si també anam a 
la comparació Espanya-Europa, també trobam que hi 
ha unes diferencies; aquí, a la legislació espanyola, es 
dediquen a infrastructures, pero no només a les in
frastructures i no sempre les infrastructures compor
ten un desenvolupament regional. Al contrari, la legis
lació europea preveu no només les infrastructures, sinó 
inversions realment produc~ives, que són les que real
ment poden produir lIocs de feina i també hi ha inver-

sions destinadcs a la creació i modernització d'algu
nes infrastructures essencials per al desenvolupament 
de les regions i deIs nuclis urbans. 

Quina ha estat 1ins ara I'evolució per a Balears 
del Fons de Compensació Interterri toria!? L'any 1982 
varem partir amb un 1,09% del pressupost total de 
l'Estat i anat davallant any a any fins arribar a un 
Fons del 0.68%, l'any 1988, i engllany hem augmentat 
al 0,71. De qualsevol manera, encara que enguany hagi 
augmentat una mica respecte de l'any passat, la cur
va decreixent és evident i tal vega da si Balears és la 
regió espanyola amb major renda per capita, aixo po
dria ser justificat, el que passa és que aquesta possible 
justificació com a mínim es vcu enfosquida per dos fac
torso Primer factor, que no hi ha una LIei de Serveis 
Mínims i aquesta lIei hauria de contemplar Balears per
que com, ja s'ha dit moltes vegades en aquest Parla
ment i s'ha de repetir una vegada més, si a la famosa 
enquesta sobre qualitat de vida Balears és la Comuni
tat Autonoma núm. 11 en tot Espanya, és ciar que nos
altres estam per davall deIs serveis mínims i a més vull 
recordar el que diu l'article 15 de la LOFCA, perque 
I'article 16 parla del Fons de Compensació Interterrito
ríal i l'article 15 parla deIs serveis públics, del nivell 
mÍnim fonamental deIs serveis públics, ido bé, aquest 
article 15.3 diu precisament que es considerara el ni
vell mÍnim de prestació deIs serveis públics el nivell 
mitja d'aquests en el territori nacional. Si nosaltres 
estam per davall, nosaltres necessitam una correcció; 
dit amb paraules que entengui el poble, nosaltres te
nim dret a tenir les mateixes carreteres que tenguin 
les regions subdesenvolupades i en canvi, evidentment, 
hi ha d'haver unes mesures de foment d'ocupació i 
unes mesures de foment de creació de riquesa en aques
tes regions. 

L'altre facto{'és la desnaturalització del Fo_ns: -per
que en la concepció del Fons, tal com vé primer a la 
LOFCA i després encara molt més a la mateixa LIei del 
Fons del 1984 es mesclen dos objectius, un és el que 
diu la mateixa Constitució, que és reequilibrar la dis
tribució de riquesa entre les diverses Comunitats que 
integren l'Estal Espanyol, pero s'hi ha afegit un altre 
objectiu que és el que creirri que s'ha de llevar, que 
és el de la finan¡;:ació de les inversions reals de les Co
munitats Autonomes. 

Per tant, nosal[res en aquest moment, si entram en 
aquest apartat de finan¡;:ació de les Comunitats AutO
nomes, tots. sabem que hi ha un sistema de finan¡;ació 
que dura fins a l'any 1991 i jo vull acabar aquesta breu 
reflexió dient que reforma del Fons de Compensació 
Interterritorial, sí, pero no reforma ai1lada del Fons de 
Compensació Interterritorial. Nosaltres hem de ser so
lidaris, pero per ser solidaris també s'ha de ser soli
daris amb nosaltres i per tant la reforma del Fons de 
Compensació lnterterritorial s'ha de pensar conjunta
ment amb la reforma de la finan<;ació de les Comuni
tats Autonomes i per tant de la nostra Comunitat i 
també s'ha de fer al mateix temps amb la revisió o 
amb la creació de la Llei de Serveis Mínims: Aquestes 
tres coses s'han de contemplar conjuntament i aixo és 
el que nosaltres creim que el Govem ha de defensar 
quan vagi a discutir a Madrid i encara que hagim d'es
perar una mica, no fa res, pero quan es faci -nosal~ 
tres sabem que la finan{,:ació de les Comunitats no és 
fíns a l'any 1991-, s'ha ele resoldre el problema d'una 
vegada per totes i el Fons de Compensació Interterri
torial ha de servir per compensar desequilibris i lá fi
nan«;ació de les Comunitats Autonomes ha de sen inde-
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pendentment d'aquest Fons de Compensadó Interterri
torial. 

Moltes grades. 

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

la el Portaveu Sr. QuetgIas. 

EL SR. QUETGLAS I ROSANES: 
Grades, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
La descripció constitucional que fa l'article 158.2 

de la Carta Magna del Fons de Compensació Interterri
torial li atorga un paper clarament definit de correc
ció deis desequilibris económics interterritorials i de 
fer efectiu el principi de solidaritat. Aquests dos prin
cipis, el de solidaritat i el de correcció deIs desequili
bris als quals ha d'estar sotmes el Fons de Compensa
ció Interterritorial, ja ho han dit els altres Portaveus 
que han intervengut i s'ha reiterat massa vegades al 
Ilarg de molts de debats, s'han desvirtuat progressiva
ment a partir del moment que la prescripció constitu
cional s'ha anat desgranant en distintes Ileis, primer 
en la Llei Organica de finan¡;:ació de les Comunitats 
Autónomes i després en' la mateixa Llei del Fans de 
Compensació Interterritorial, que arriba a canalitzar a 
través d'aquest Fans de Compensació Interterritorial la 
totalitat de la inversió nova de les Comunitats Autó
nomes. 

El Govern, amb la seva Comunicació, ha fet una 
exposició crítica bastant completa de les variables que 
conformen el Fons i com s'ha anat produint aquesta 
desvirtuació, fins i tot comen¡;:ant per l~ variable de la 
inversa de la renda, que és una variable que ve con
tenguda dins la mateixa LOFCA i després matisada a 
través de la Llei del Fons de Compensació Interterrito
rial amb un matís que, curiosament, a través d'una ma
nipulació aritmetica efectivament exagera la ponderació 
de la variable renda per habitant fent que sigui la in
versa del quadrat i no la inversa de la renda per habi
tant, un saldo emigratori que ha prodult unes disfun
cionalitats evidents i que també tothom veu posa el 
Fons de Compensació Interterritorial en correlació di
recta amb la taxa d'atur, en correlació directa amb la 
taxa de superfície i després, tot i aixó, fa una pon de
ració de la insularitat només referida a la distancia. 

Jo crec que efectivament aquestes variables perme
ten una analisi crítica i permeten una analisi i una dis
secció de les disfuncions que la LIei del Fons de Com
pensació Interterritorial introdueix en el sistema de fi
nan~ació de les Comunitats Autonomes, peró jo no vol
dria que el debat se centras sobre aquestes qüestions 
perque em pareix que és centrar-lo malament. En pri
mer 1I0c, perque el debat que hem de fer és un debat 
polític , no és un debat de caracter tecnic; en segon 
lIoc, perque crec que el problema que tenim es resol 
en un debat que ja s'ha fet, pero que convé mantenir 
sempre perque és un dehat molt important, que és so
bre la totalitat del finan<,:ament. Ja ho ha dit el Con
sel1er i en aix8 estic absollltament d'acord, no es pot 
extrcUl'e el Fons de Compensació Interterritorial ele! 
que és el sistema globalitzat de finan¡;:ament de les Co
munitats Autónomes. pero és que hi ha més, si es plan
teja a partir d'un esquema reivindicatiu de la Comu
nitat Autónoma de les Illes Balears, que se sent mar
ginada quant al seu finan~ament, que aixo s'ha de cor
regir a través del Fans de Compensació Interterritorial, 
jo cree que simplement anam malament, crec que ens 
hem equivocat en el debat, perque nosaltres cree que 
tots cstam d'acord que voJem una Comunitat Autóno-

ma de les Illes Balears que sigui al mateix temps rica 
i solidaria i no a través de la manipuladó i de la mala 
interpretació deIs mecanismes de solidaritat que són im
posats per la Constitució i pel mateix sentit comú deis 
Diputats d'aquesta Cambra i de tots els grups polítics 
que li donen suport, no és a través d'aquesta manipu
lació que hem d'aconseguir unes majors cotes de finan
c,;ament, sinó a través de l'exigencia d'una majar par
ticipació de la Comunitat Autónoma de les Illes Balears 
no en el tram de solidaritat de la finan<;ació, sinó en 
el tram de la suficiencia. 

Aquest és el problema que té, al meu parer, el plan
tejament del Govern. Intentar introduir dins els Fans 
de Compensa ció Interterritorial variables que afavorei
xin Balears és continuar la dinamica de desvirtuació 
del Fons de Compensació Interterritorial, primer error, 
i segon, jugar en un terreny on tanmateix sempre per
drem, és a dir, si Balears intenta que la seva finan<;a
ció sigui compensada a través de mecanismes de soli
daritat, a través del tram de solidaritat, a través de 
mecanismes de compensació, sempre tenim les de per
dre, perque som la Comunital Autonoma amb més ren
da per capita i volem continuar-ha essent i volem ser 
solidaris. 

Per tant, el debat una vcgada més s'ha de r emetre 
a un debat de finan<;:ació al marge del tram de so lida
ritat, al marge del Fans de Compensació Interterrito
rial, hem de parlar de l'esquema financer de les Comu
nitats Aut6nomes, perque si no, al Sr. Conseller li pas
sara el que li va passar en el Debat de Finan<;ació, on 
el Sr. Alfonso .. ¡¡ deia : s i voste vol 1,000 _pessetes més 
per al seu Fans de Compensació Intáterritorial, a qui 
les llevam? A Castella-La Manxa, a Extremadura, a An
dalusia? Anem a Andalusia i expliquem-los-ho. Aquesta 
és la dinamica en la qual no ens podem deixar intro
duir, és a dir, la dinamica d'un Fans que s'assenyala 
com una quantitat perque les Comunitats Autonomes 
se la reparteixín i després es crel una batalla de com
petencia entre les Comunilats a veure quí se'n du el 
bocí més gros ele la tortada. Al nostre juelici, no és 
aquesta la manera com s'ha de plantejar. 

Nosaltrcs creim que el dCficit de finan<;ament de 
la Comunitat Autónoma s'ha de reivindicar d'un altre 
tram i s'ha de reivindicar de la manca de finan<,:ament 
del trum de suficiencia que l'Estat ha administrat evi
elentment amb una certa cricanyeria centralista. Perque 
el que hem de ,"civindicar é que un Ministeri coro el 
ele Cultura, que é ahsoJutamen t buit de competenci s, 
h~gi crescut en les seves cons ignacions pressuposlarie 
i hagi crescut en nombre ele func ionaris, aquests són 
cls doblers que hem de reivindicar; hem de reivindicar 
que s'hagi traspassat la competencia de vivendes, peró 
que si volem fer vivendes de protecció oficial haguem 
d 'anar a fer un conveni a Madrid, perquc si no, no hi 
ha cloblers pel' construir vivendes ; hem de reivindicar 
que tenim les competencies exclusives en materia de 
carrcteres, pero si vale m ter una autopista hem d'acon
seguir que l'Estat declari l'interes nacional perque es 
:':\ci é1questa autopista perque no hi ha doblers a la 
compe t!~ncia de carretcrcs per fer-Ia; hem de reivindi
car les inversions compctencials que pcr exemple en 
el rcconeixement d'ordenació de costes té l'Estatut i 
en canvi és l'Estat el que es rese rva tota la capacitat 
fimn,cera i, p er suposat, fins i tot invcrsions competen
e i::tl :; , pero aix) ¿s a part; hem de reivindicar que es 
tramfereixi 1<1 comrett~ncja en materia d'aigi.ies, pero 
en d ci'i nitiva l'Estat sigui l'únic que té no solament un 
ccrt incompliment quant a un deute reconegut en el 
mate ix Decret de Transfer~ncies. sinó també que es re-
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servi la totali tat deIs doblers necessaris p er a inversió 
nova en m a teria de recursos hidrauli cs; h em de reivin
dicar aqu es ta immensa quantitat ele serveis sense do
tació, ni p er a funcionarnent ni per a inversió, que s'han 
anat transferint un elarrera l'altre a les Comunitats Au
tanomes sense participar de cap manera en les despe
ses. En defi n itiva, venim a reivindicar aquí que no s'ha 
fet b é, q uc no s' ha ca lculztt bé, qu e no s 'ha L~stablert 
una acl equada finan<;ació dins el tram de suficiencia, i 
no dins e l tram de solidaritat, a les Comunitats Auto
nomes. 

Aqu es ta , en definiti\'8, seria rúnica t e si que jo crec 
que val la pena mantenir aquí. Eviclentment, el Fons 
de Compen sació Intertcrritorial és millor able, el Fons 
de Compensació Interterritorial és regit per uns cri
teris de solidaritat, hem d'introduir molts de criteris 
que millorin la conceptuació d'aquest Fons, criteris de 
caracter t ecnic, el Conseller n'ha exposat uns quants, 
supos que del debat en poden sortir molts més; hem 
de reivindicar -Í em pareix que és un encert- que el 
Fons de Compensació Interterritorial no pot tenir una 
consideració territorial a nivell de Comunitat Autono
ma, hem de baixar de nivell, a nivells comarcals fins 
i tot; h cm d 'obrir el Fons de Compensació Interterri
toriaI al fe t que hi hagi proj ectes d'inversió no sola
ment de l'Estat o de les Comunita ts Autanomes, sinó 
també de les Corporacions Locals, de les empreses tant 
públiques com privades, per que no?, és a dir, s'han 
d'instrumentar mecanismes de perfeccionament del 
Fons de Compensació Interterritorial, p ero el que jo 
crec que no podem fer és usar' un debat o usar el me
canisme del Fons de Compensació Interterritorial com 
el mecanisme reivindicatiu de les nostres deficiencies 
financeres, perque aixo, primer és un error, segon és 
accentuar la desvirtuacíó que ja s'ha fet del Fons de 
Compensació In terterrltorial i tercer, en aquest terreny, 
Sr. Consellcr, la ComunÍlat AuLonoma de les Illes Ba
lears afortunadament sempre tenelra les de perdre. 

Res m és , Sr. President. Moltes gracies. 
(El Sr. President s'absenta de la sala i la Sra. Vi

ce-presi denta Primera presideix el debat) 

EL SR. PRESIDENT: 
Por parte del Grupo Parlamentario PSM-EEM, tie

ne la palabra e l Portavoz Sr. Serra. 

EL SR. SERRA I BUSQUETS: 
Gracies , Sra. President. Sres . i Srs. Diputats. 
Per ventur a seria bo comenc;:ar elient o recordant 

que som davant un debat en el Parlament Autonom 
de les Illes Balears i que el feim en funció del que és 
un Estatut d'Autonomía, del que és un magre autogo
vern i p er aixo fer aquesta afírmació redundant pot 
ser ens refresqui, perque hi ha es tones que ens dóna 
la impress ió que aquí es fa el debat més estatalista deIs 
debats que es pugui fer i tenint en compte les més po
ques característiques de les IIles Balears i Pi tiüses que 
es puguin t enir en compte. 

Es més que evident que el Fons de Compensació 
Interterritorial forma part d'una pes;a clau del conjunt 
de la finan~ació de les Comunitats Autonomes, finan
<;ació que va ser acceptada en el seu moment pel Go
vern de les Illes Balears, financ;:ació que ens ha dut a 
una practica concreta, o una practica constant que, pri
mer, ha desvirtuat l'objectiu del Fons de Compensació 
Interterritorial que precisament és aixa, compensació 
int.erterri torial, equilibri de nacions i regions i sectors 
sQcials; segon, ens ha dut a acceptar una dinamica a 
l'Estat Espanyol de pressió de Comunitats Autonomes 
damu'nt el Govern de l'Estat per anar variant coefi-

c ienls, pe r anar variant s is tem cs , p er ~lnar varian: fi
nZt nr;:ac ió. Eviden \ ment qu e el Govcrn el e Convergencia 
i Un ió de CatalUllya o el GO\'ern de Navarra o el e1' E u s
k a di o el de Can;ries són govcrn s que avui estan b:lS
tan\ el 'acure! amb una ce rta fiIJ an c;: ació, si bé en cap 
mom en t no renuncien a canviar aquesta financ;:ació, i 
qu an deim el de Canaries es f ixin bé, Sres. i Srs. Di
pL1 t::l ~ ~, que éo; el país deb q ue hem anomenat amb 
m enys c1 esen volupament, pero la finan<;a ció extraordi
na ri a ele l'Es[at precisament be neficia els sectors tu
rís ti cs, els sectors immobiliari s , els sectors en defini
tiva ele l nou sistema capi !a li s t a ele l'Estat Espanyol i 
Europeu, és a dir, que ens trobam que de fons hi ha 
un ma l s is tema ele finan c;:ació, qu e no és suficientment 
solid ari, que no té en compte !es variables nacionals i 
r eg io nals que hi ha elins J' Estat i que el Fons de Com
p en sació, en definitiva ,juga un paper que encara no 
h em acabat d'aclarir mai. 

A Balears, s'ha dit i és b en cert, el Fons de Com
p en sació significa basicament noves inversions , noves 
inver sions que moltes vegades només són d'Obres PÚ
bliques i nosaltres creim que aixo és mala filosofia, 
mala practica. Quan parl am d e necessitat d'inversions 
a les Il les Balears, certament hem de parlar deIs de
ficit s que té aquesta Comunitat i aquests dHicits sig
nifiquen que han de ser equilibrats, signifiquen que hi 
h a d'haver que una solidaritat general que volem en 
aques t país respecte deIs a ltres i deIs altres respecte 
d'aqu es t. I quins són els deficits que nosaltres creim 
que el Fons de Compensació i la finans;ació general de 
la nostra Autonomia han de cobrir? En tenim un que 
s'ha dit fa un poc d'una manera molt relativa, si som 
iBes tenim un problema d'espai, tenim un problema 
d' espai s naturals, tenim un problema d'ínsularitat es
p ecífi ca no només per al s costos de transport, alimen
t ac ió o r ecursos numans, com diu el darrer estudi que 
con é i xe~1 , sinó, a més a m és, un recurs ecologic, un 
r ecurs de conservar aBo que ens queda i si no hi ha 
una solidaritat en aquest aspecte obviament és moIt di
fícil que aquests espais natural s es mantenguin. 

Emigració-immigració. Es d ar que som un conjunt 
el e r obl es que emigravem i -ara rebem immigrants, ja 
h o sab em, pero i la in tegració d'aquests immigrants? 
No és una de les variables qutf s'hauria de tenir en 
compte s i és que vulguem a les Illes BaJears un equi
libri entre el que hem nascut en aquesta terra i el que 
arríben? - esperem que s'aturi mínimament l'onada im
m igra toria, segons les darreres notícies en som una 
mica optimistes, pero no del tot- i seguim, 

EIs serveis públics en termes generals. EIs serveis 
públics de Balears són al niveB adequat? Han estat po· 
t eneia ts des de l'any 83 cap aquí, que és quan nosal¡ 
tres coneixem en aquest Parlament aquesta practica qe 
fons de compensació i aquesta practica del sistema d~ 
fjnan c;:ació? Pensam que és més que evident que hi h~ 
un conjunt de problemes que s'han d'abordar. EIspqt 
abordar el Fons de Compensa ció, sí o no? Nosaltre~ 
creim que Jam enta blement el Fons de Compensaci6 ,hft ' 
d e servÍ!- en part per paJ.lia r: aques ls problemes, si 9~ 
també és ver que si hi .h agu é un bon s ist ema de eh 
nans;aci6 a ¡'Es ta t E spa nyol de la nostra Aulonom j ll . 
de la resta és b en ciar que !'la fm:ia .{alt? , p.otsér, ap'l~ 
car a Balears el Fons de Compensació. . ' ; j ' 

Pero també volem parlar d'un altredels problem~s 
o qüestions que s'han consagrar dins l'Estat Espa~yq~ 
i és ben senzilL, un is te ma d 'Autonomies, d'autogoveIJ3i. 
p ero que ens du que l 't\dminis lració de l'Estat, peri,f~1 
rica i central, vagi engreixanl . constan tment, nosal~ry.~ 
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aixo no ha entenem, no entenem de cap manera que en 
un sistema constitucional d'autogovern o en un siste
ma que a vegades s'ha parlat que tendeix a un federa
lisme hi hagi un engreíxar constant d'Administracions 
i és més, no comprenem com per exemple les inver
sions basiques a les Balears que l'Estat vol fer es fan 
sense la mínima coordinació amb l'autogovern institUit 
constitucionalment i estatutariament, no comprenem 
aquest divorci que existeix entre un conjunt d'institu
dons. 

Per altra banda, un altre problema que s'ha consa
grat darrerament és l'acceptació per part d'una serie 
d'Autonomies i jo diría que totes d'una finan<;ació al 
marge del sistema de finam;ació i ens explicarem. Tu
risme a Balears, la Conselleria de Turisme fa promoció 
turística al marge deIs canal s de la finam;ació autono.. 
mica habitual, i ho fa amb uns doblers de l'Estat, via 
conveni, via ajudes, via acord. Seguim i parlem d'aItres 
Autonomies, la catalana, la basca, la navarra, la cana
ria, que hem anomenat abans, utilitzen el sistema ex
tern, és a dil', criteris. ajudes, acords que van al mar
ge del Fons i de la finan~ació general de les Autono
mies. Pensam que aixo ,~s un mal camí i preci sa ment 
fa que ens sentim una vegada més com el cul de sac 
dins un Estat, no ja en qüestió de riqueses o de be
nestar social, sinó en la concepció del que pertoca ser 
l'Autonomia, del que pertoca ser l'autogovern, del que 
pertoca ser la responsabilitat conjunta de la gent que 
actuam en les institucions públiques, sigui aquí o sigui 
a nivell d'Estat. 

Aquesta finan<;ació externa ens espanta, ens espan
ta molt perque estam ben convem;uts que el Govem 
d'aquesta Comunitat, un Govern que té molts de do
blers al banc sense gastar, un Govem que ha executat 
molt dubtosament el Fans de Compensació d'una serie 
d'anys, un Govem que no ha aplicat cap manera d'aug
mentar la seva finan¡;ació i que tampoc no ha estat ca
pa<; de fer un deute públic per resoldre els problemes 
deIs ciutadans, creim que aquest Govern nostre hagués 
acceptat qualsevol fórmula, qualsevol ajut del Govern 
de I'Estat, 1.000 milions, 2.000 milions de convenis i ha
gués retirat tota beHigeriwcia momentaniament, hagués 
retirat qualsevol debat amb el Govem de l'Estat. Estam 
ben convin¡;:uts de la debilitat d'aquest Govern en aques
ta materia, a excepció de certs estudis, de certs plan
tejaments de determinades Conselleríes que no vénen 
al cas i el debat sobre les institucions europees en va 
ser un exemple, el Vice-president del Govern feia dei
xadesa absoluta al Govern de l'Estat deIs criterís en
vers de la Comunitat Europea que pensam que s'havien 
d'haver mantengut. 

Per tant ens trobam davant una via complexa, el 
.. Fons de Compensació ha anat davalIant tots aquests 
anys, rany 82 eren 1.966,9 milions de pessetes, l'any 88 
eren 1.031,4 milions de pessetes, ha ana t daval1an t cons
tantment a excepció de l'any 89, que ha augmentat un 
poc, 1.510,6 milions, pero fixem-nos bé que esta per da
valJ. del nivell de l'any 82. Per altn banda, ens trobam 
amb un sistem:1 general de financ;:ació que creim que 
és profundament insatisfactori i per altra banda ens. 
trobam amb un pressupost de la Comunitat que és in
ferior als d'altres Comunitats , no ja les que hem es
mentat fins ar8, País Basc, Navarra, Catalunya o Cil
naries. que evic\entment es mouen per altres pal-3me
tres, sinó als de Comunitats semblants quant a compe
V~ncies, com puguin ser La Rioja, Cantabria o Navarra; 
evidentment quan parlam d'inferior feim una propor
ció entre habitants, competencíes pressupost ordinario 

Es per alXO que el nostre Grup creu que aquest de
bat és un poc reiterat, perque al Debat General de Fi
nan<;ació ja parlarem de molts d'aquests aspectes, pero 
també creim que és necessari i sobretot de cara a un 
futur immediat intentar resoldre els problemes que hi 
ha en aquestes iHes i el que sí és evident és que amb 
els criteris generals que utilitza el Govern de l'Estat i 
3mb la gestió ordinaria del nostre Govern poca es pe
rans:a podem tenir. Per aixo creim que seria bo que 
aquest PIenari acordas uns criteris, acordas una solida
ritat, acordas fer una pinya conjunta per tal de si més 
no atendre els criteris basics que hem dit: serveis pú
bIics millors, adequats espais naturals, integració de la 
immigració i en definitiva tot allo que sigui foment de 
1I0cs de feina, foment de la suficiencia financera. 

Gracies. 

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

tiene la palabra el Diputado Sr. Alfonso. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA: 
Sra. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Aquest debat m'ha sorpn~s un poc perque pensava 

que feicm un debat sobre Criteris Basics que ha de 
contemplar la Llei del Fons de Compensació Interterri
torial i no sobre Financ;:ació Autonomica. Un debat in
teressant sens cap dubte, molt interessant, pero que 
com recordanm tots vos tes ja el varem fer dia 18 de 
maig del 83, debat en el qual es varcn prendre 25 re
solucions bastants de les quals encara no s'han com
plit. Reiterar aquell debat ens pareixeria interesant aca
demicament, pero no creim que en aquest moment s'a
portas absolutament res nou. 

Ens trobam, dones, davant un debat que neix d'una 
proposieió de llei i pareix que la Comunicació del Go
yern, que en certs aspectes és una Comunicació nteres
sant, no compleix realrrient el que es demanava, l'espe
rit d'aquella Proposició no de Llei. Del que es tractava 
era que es fessin UDS estudis el més complets pos si
ble, el més quantificats possible perque aquest Parla
ment, tots nosaltres, poguéssim coneixer, valorar i des
prés votar quina era la millar solució, la més logica, la 
més defensable davant la resta de Comunitats Autono
mes, no només l'Administració de l'Estat, error habi
tual quan es cliscuteix aquest tema, per elaborar un 
model que comprengués una modificació de variables 
o una modifi cació de sistema o una s ituació paregu
da fins, com deia qualque IHustre Diputat que m'ha 
precedi t, que alTibas 1991 i es reestuclias tot el sislema 
financer tenint en comple tot el que havíem parlat. 
De tates maneres aixo no s'ha fet i per t<m t 110 es po! 
prekndre qUe dcbalell1 coses que no se'ns han pre
senta t com a Comunieacíó i que obviamenl. a l nivel! 
d'inEormació que té qualscvol Grup Parlamentari, és 
impossible quantificar. 

Un poe més tan! ent rarem en les nropostes que 
en'i pbntegen. peró cncara que sigui reileratiu cree 
que haUl-em d'explicar i, cm perdonin Srs. Diputats, 
dcsprés de la falta el'entrada en el tema que han fet 
la majaría de vostes, els Portaveus , en aIlo que és el 
Fons i les can.cterístigues variables. c~c., elel Fans -el 
Sr. Consel1er si que ho ¡la fct- creim que és interes
sant en trar en una explicació del que és el Fans de 
CcnDpen sació Interlenitorizil i quin;, han estat els pro
blemes. a nivel! nacional i a nivel! ele Comunitat Au
tónoma. que ens afecten. 



2244 DIARI DE SESSIONS / Núm. 61 / 11 de m<tig elel 1989 

Jo crec que l'objectiu, avui, d'aquesta explicació 
el podem emmarcar elins Ul1Zl distinció que fa Lenin, 
no s'espantin, entre agitació i propaganda. Lenin cliu 
que agitació és llanc;ar una idea, una idea molt sim
ple, desenvolupar-Ia pcr tal que sigui facilment com
prensible, peró que té DlOIt eseas valor explicatiu o 
analític i aixo, per desgracia, s'ha fel moJt en aquesta 
CornunitLlt Autonoma, JlO impur1a quc' lrqwi exernpks. 
Jo pens que en un debat parlamentari és molt més efi
cae;, molt més procluctiu utilitzar el concepte propa
ganda ele Lenin, que és el eI'explicar unZl situació, ex
plicar una problen1iltica i amb la discussió inteHectual 
treure les con$eqücncies el'aquesta prohlematica i les 
resolucions que siguin de CZlra a miJlorar aquests pro
blemes. Per tant, aquí 110saltres introeluirem el COI1-

cepte de propaganda que a finals ele segle donélva 
Lenin perque creim que no és U-acta el'agitar, ja que 
no ens trobam ni de molt en la situació ele la Rússia 
de finals de segle XIX . 

El tema elel Fons, igual que tot el tema ele finan
e;ació, és un terna de clemanar més doblers, pero no 
només de demanar més c\oblers, sinó de posar tots els 
mitjans per aconseguir que eI'una forma racional i ló
gica ens pugllin tocar més doblers. Jo voldria recor
dar, molt pagues vegades es rccorelen aquestes coses, 
unes copIes el'un famosíssim escriptor que no impor
ta l'esmenti perque el coneixeran, que c\íuen així, cm 
permetran que ha digui en castella: 

Vuela al pensamiento y dile 
a los ojos que más quiero 
que hay dinero. 
Si con agrado te oyera 
esa esponja de la villa, 
que hay dinero has de decilla. 

1 diu a un~ altra, i aquesta encara és més cone
guda: 

Madre, yo al oro me humillo, 
él es mi amante y mi amado, 
pues de puro enamorado 
de contínuo anda amarillo. 

Es important tenir doblers, pero la veritat, se
nyors del Govern, no per lenir-los al banc perque tor
nen grocs, com diu Quevedo. Es important invertir 
aqucsts e10blers perque els ciutadans eI'aquestes i!les 
puguin gauelir de les realitzacíons que ~lra no en po
den gaudir perque vos tes no les fan. 

Pero el terna és un terna ele doble¡-s i per aixo hem 
citat Quevedo, que era un e1els homes historicament 
més preocupat per aquest terna, almanco deIs escrip
tors conegu!s. Tots sabem que la cliscussió del Fons 
de Compensació, aixo no ha ha dit ningú, consisteix a 
distribuir el 30 % o més, pero el 30 % de la inversió 
nova de l'Estat, exclosa Defensa, entre 17 Comunitats 
Autonomes, Ceuta j Melil!a, aquest és el tema, d'aquí 
vénen els problemes. Que no és un problema que té 
l'Estat amb les Administracions de les Comunitats Au
tanomes. Es un problema que té ¡'Estat amb les Ad
ministracions de les Comunitats Autonomes i, sobre
tot, és un problema entre Administracions de Comu
nitats Autanomes i aíxo és molt important. Perque és 
un problema així? Es evident que és un problema així 
perque qua n es comen~a el procés autonomic de fi
nan<;ació i permetin que l'esmenti, que es dedueix, 
quan s'agafa el metode del cost efectiu resulta que 
-recGrd que el va fer el Govem d'UCD, molts de vos
tes hi eren- resulta que no s'inc!ou la inversió nova 
dins aquest meto de i s'ha d'establir un altre meto de 
per donar la inversió nova. 

Evielentment el Fons no era aixo, el scu objCcliu 
I'onamental no era aquest, sinó que era lluitar contra 
els cl esequilibris regionals, pero aquel! elefecte de l'any 
79 elel 80, s'ha ele corregir i la L1ei elel Fons estableix 
un s istema híbrid i ho hem de elir així de ciar, aixo 
és un deIs problemes, un sistema híbrid en el qual el 
Fans serveix com a fans de solidaritat i com a [ons 
d 'ill \' crS1L) nUVél. Com t: s Jonamel1ta ZllJUCS~ lema) Fa
rem malta via, perque cree que tots vostes, si han lle
git In Comunicació elel Govern, ha saben. Hi ha un su
matori de variables que són I'invers sobre la renela, 
un p es especific molt important, el 70 (}'ú; el saldo emi
gra lori, un pes d'un 20 %, el valor O per a aq ueUes 
Comunitats que reben ciutadans, és a dir, cl'emigració 
-s'utilitza la mitjana deIs 10 darrers anys-; taxa d'a
tUl', per un 5 %, no és molt important, pero sempre 
és important, i també el mateix coeficient O per a aque
lles Comunitats com la nostra, que resulta que tenlm 
un problema molt gros de distribució com deia el Sr. 
Ricci, un problema enorme, clevem tenir una distribu
ció horrorosa quan som la Comunitat Autónoma de 
l'Estat Espanyol que té manco atur i encara ningú no 
ens ha presentat una curva de distribució, encara nin
gú -ningú del Govern, hi ha estudis fets i no estam 
malament en aquesta Comunitat quant a distribució 
de renda, quant a distribució, no quant a renda- pero 
encara ningú del Govern no ens ha dit -no ho pot 
dir- que tenim una de les pitjors distribucions de 
renda del país. No és ' ver, la mitjana mallorquina o 
de les IlJes i la elesviació mitjana d'aquestes i!les és 
de les milIors, quant a distribució, d'Espanya. 

Per tant, hi ha argumenLs que no es poden uti
litzar, el Sr. Forcades ha sap de sobra, aqllest no I'ha 
utilitzat ell ni l'utilitzaria mai, cree; aixa no ens afa
vare ix perque la. flostra taxa d'atur és del 12 %. La 
superfície territorial és un 5 °0 i la insulalitat, que és 
un 5 % sobre el que rebem més un 1 % no només és 
la distancia d'un 5 % més un 1 % per cada 50 quilO
metres. Quins problemes plan teja aquest sistema? Es 
molt clar; primer problema, que per una dificultat ma
tematica scriosa ele distribució d'aquest invers de ren
da i hem de ser conscients que no era gens senzil! in
troduir dins aquest sumatori, dins aquest polinomi, 
aquest invers de renda, resulta ~quc introduint com a 
pondcració els factors de població ens surt un invers 
quadrat de renda, la qual cosa, logicament, perjudica 
les Comunitats amb renda més alta. 

Pero aquest no és el principal problema a nivell 
global; per a la nostra Comunitat, sí, pero a nivel! glo
bal no és aquest, el primer problema a nivel! glohal 
és el caracter dual del Fons de Compensació, servir 
com a solidaritat i servir com a finan~ació nova, aixü 
és un problema greu. El segon gran problema a nivell 
nacional és el comportament explosiu, per dir-ho amb 
terminologia precisa, del variable saldo emigratori, ex
plosiu en el sentit que la mitjana de 10 anys, quan in
cicleixen en 9 anys que ha canviat la situació emigra
toria, Comunitats que en el model originari, en el mo
del matematic i originari no tenen aquests saldos O 
-País Base, Catalunya- els comen<;a a ser positiu en 
una mida molt important i d'altres que el saldo emi
gratori és molt important, com per exemple Extrema
dura, els comen<;a a ser negatiu, els exemples molt ra,. 
pidament: el País Base l'any 84 té per aquest concep¡ 
te O pessetes per habitant, l'any 89 té 4.600 pessetes i 
busques per habitant; Catalunya passa de O a 1.227, 
Extremaclura passa de 4.823 a 1.077; com que Balears 
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no ha tengut aquesta crisi, passa que Balears ha con
tinuat amb O. 

D'aquÍ surt un deis problemes amb que es troba
ra el Sr. Forcades i es trobaria qualsevoI que discutís 
aquest tema i és que per a certes Comunitats, eH ens 
ho ha dit, pensen que no s'ha tocat l'actual distribu
ció del Fons i els actuals percentatges, entre aquestes 
logicament el País Basc, perque del que no es tracta 
ni per a aquesta Comunitat i per a cap és d'aplicar 
criteris justs, aplicar criteris més o manco ... , no; es 
tracta, com deia Quevedo, de doblers, es tracta de veu
re si en la distribució ens en toquen més i per arribar 
aquÍ hem de treure uns arguments, molts d'arguments 
clars, logics i sobretot saber on anam, quantificats. 

Per a les nos tres illes els problemes fonamentals 
són l'invers de la renda, que es converteix en un in
vers quadrat i aixo s'hauria de corregir i ens hauríem 
d'haver proposat quina fórmula hi ha per corregir aixo 
tenint en compte que s'ha de ponderar amb la pobla
ció; la taxa d'emigració, que no suposa coeficients per 
a la nostra Comunitat. la taxa d'atur que tampoc no 
suposa coeficient a pesar que tcnguem aturs crec que 
el Govern ha comes un error conceptual senzill, no té 
més problema, quan parla d'atur global, després ho 
discutirem en parlar de les resolucions. ens faria molt 
mé" mal si hi hagués atur global i mitiana d'atur glo
bal seria molt pitjor, ja hauríem de parlar eI'un altre 
tipus ele taxa d'atur, -sobretot que no hi hagués l1in
gú exclos- i aquests són els tres problemes fonamen
tals. 

Com es poden equilibrar aquestes. tres postures, 
les postures d'unes Comunitats AutonClmes' que no es 
volen moure, d'unes altres que es volen moure un poc 
i les aItres que es volen moure molt? Es evident que 
hem de partir d'una dada, que el Fons és el 30 % o 
una altra quantitat, és una quantitat definida, prime
ra eliscussió si sera el 30 o el 32, bé, una veg:ada de
[inida aquesta quantitat el problema és ele dislribu
ció, claríssimament de distribució. Dic el 30 % i el 
remarc perque hem de tenir en compte que parlam 
eI'inversió nova de l'Estat i parlam en general de fi
nan<;ació donada quasi quasi en la seva totalitat a Co
munitats Autonomes per a projectes de Comunitats 
Autónomes, i hem de ten ir en compte amb aixo que 
el volum total de transferencies aproximadament del 
que es considera el total de l'Administració de l'Estat 
a les Comunitats Autonomes va al voltant d'uns 23 %, 
un 24 %, per tant el 30 no és una quantita~ molt do
lenta, és poc com seria poc el 50, exactament igual, 
pero que comparativament al volum de transferencies 
que disposen les Comunitats Autonomes i no entram 
en si són poques o mol~es, no hi entram, no és una 
cosa excessiva: hem d'exc1oure Defensa. com és lóqic. 

Aquest problema, el problema de conciJi'ar eIs ;ro
blemes naeionals, de totes les Comunitats Autonomes, 
amb el problema específic no només de la nostra Co
munitat, com sap el Sr. Forcades aquest problema nos
tre o paregut el té La Rioia, molt paregut, segona Co
munitat o tercera per renela i t:lmbé baila en 11l1a~i

tuació molt pareguda, el problema és com conciliar i 
anam exactament al que és el debat d'avui, com con
ciliar d'una forma racional, efica~, to:s aquests inte
ressos, si hi ha cap possihilitat. Ja deim que nosaltres 
som molt esceptics, com poden suposar, pero ho h2!l1 

el'intentar i sobretot hem de clonar arguments. 
Jo crec que hi ha una serie ele possibles solucio~lS, 

i el Sr. Forcades ha dit que Ji varen clir i que el! hi 
esta d'acord en principi que hi pot haver tres possi-

bIes solucions, una reforma a fons del Fons, un no to
car el Fons fins l'any 91 i l'any 91 fer una reforma de 
tot el sistema financer -jo crec que aixo té un pro
blema molt greu i després el podem tocar- i una ter
cera possibilitat és intentar fer una modificació de les 
variables, de les ponderacions, de manera que no si
guin tan desproporcionades en funció de la població, 
etc., en qualque tipus de sistemes. A les propostes de 
resoIució que feim ja explicarem les alternatives i el 
que volem, pero el problema és que ens resultaria ele 
qualsevol el'aquestes resolucions, és a dir, ¿ creim tots 
que sabem que passaria si com diu el Govern -i és 
un cxemplc molt simple- es reduís I'etapa mitjana 
per quantificar la tassa d'emigració, si en lloc deIs 10 
anys de mitjana fossin quatre anys? A nosaltres no 
ens modificaria res perque no hi entrarÍem igual, pero 
que passaria? Que hauria afavorit molt més el País 
Basc i Catalunya, cbrament, perque la modifica ció, el 
rnoviment explosiu s'ha proelu"it els dos darrers anys, 
seria molt més explosiva una mitjana de 4 anvs que 
una mitjana de to, aixo és claríssim, per tant bem de 
s:lber que vo1em i donar batalles perqui:! no ens be
neficia i ens pareix que és pcrch-c el temps en aquest 
tema concreto Per tant, crcim que padar ele modifica
ció elel temps de la taxa c1'emigr8cil'¡ en aquesls mo
ments per a Ilosaltres és perelre el temps. 

In!roduir el tema ele la superfície d'aigua que no 
ens han definit, el Govern no ens ha definit encara 
com s'ha de mirar, si aigües territorials 12 milles, si 
aigües interiors , si un po1ígon que englobi totes les 
i!les i els arxipelags, no ho sabem, quin efecte tenclria, 
perque jo els pos un exem_ple que per cert es va po
sar a unes jomades sobre financ;ació, un excmple tí
pic, nosaltres proposam les aigües i Astúries propasa 
la inclinació elel telTitori, que allo sí que és tena, és 
a dir, és passar d'una cartografia plana a una carto
grafia per orografia. La veritat és que hi ha proposi
cions que aguest Parlament .ia ha debatut i .ia ha re
butjat, pero que reiteraelament tornen. 

La poblac~ó de fet o la població de dret? La ve
ritat és que també és error reiterat, la població de 
fet i la població de dret no ens beneficia com per do
nar cap tipus de batalla, a les IHes -són dades del 
servei el'Estadistica de la Comunitat Autonoma- la 
diferencia entre població de fet i població de dret és 
aproximadament el 6 %¡, 38.000 persones; a nivell es
panyol és el 5 i busque,>, per tant, com que s'hauria 
d'aplicar per a tothom, aixó no ens afavoriria gens. 
Ja sabem que volen dir una a1tm cosa, perque pobla
ció de dret i població de fet són termes jurídics, no 
són termes de debat i quan cleim aixo volem dir el 
que deim, pergue no es pot dir una altra cosa. 

(El Sr. President repren la presidencia del debat) 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Alfonso, vagi acabzmt, per favor. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA: 
Sí, Sr. Pre~jdent; acab tol el'una. 
Si es tracta de tenir en compte la repercussió dels 

turistes que vénen aquí, haurcm de treure un proce
diment mi tia i haurem de calcular corn repercL1t,~ix 

aquest procec1iment mil'iil a Madrid; Barcelona, etc., 
que també se'] voldran aplicar, esper io, i nomé's apli
car-lo no a tots els projectes com és logic o no a tot 
el Fans perque els luristes no són llSuari s ck 'ots els 
servcis públics com és de suposar, hi ha serveis pú
blics que no els ulilitze n míllimamellt, com és per 
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exemple ensenyament, i aplicar-los tacto1's correc!ors. 
Per tant, no ens . pareixen balalles mol! illleressants, 
aques~es, sinó unes altres. 

Pensam, Srs. del Go\'ern, que les conclusions que 
ens duen, que són de caracll.:r general, no han cober! 
I'objectiu pe! qual venia aguest debat i és qUté: e1s Dipu
tats i ciutadans d'aquestes illes poguessin coneixer di s
tintes alternalives quaJl~ililade" sobr e el que vostcs, 
el Gove1'n, discuti1'all amb la resta ele Comunitats Au
Lonomes i amo el Govern ele l'Estat. N'hi ha que són 
moH interessants i llosaltrcs amb molt de pust els 
dona1'em suport, pero crec q LlC ha de q lledar mol t 
clara una cosa i ja 21mb aixo acab: si volem anar a 
discutir amb 17 Comunitals Autonomes, Ceuta i Me
lilla i el Gover n de l'EstaL per poder teni !" un trossd 
més gros del pascís, que d'aixo es tracta, per poder 
fer més 1nver5ions i que aq lles les inversions repercu
leixin en bendici de tots els ciutaelans, ens hem d'om
plir d'arguments, ens hem el'ornplir de raons i sobre
tot, també, ens hem el'ompJi1' d'efectivitat, efectivilal 
que com vos tes saben per desgracia es produeix caela 
dos anyo.;, és a dir, quan han transcorregut dos anys 
del Fons i mai a I'any que es proelueix el Fons. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part cel Gmp Parlamentari Popular, té la pa

raula el Diputat Sr. Miquel Capó. 

EL SR. CAPO I GALMES: 
Moltes gracies, Sr. President. 
Sr. Alfonso, l'he escoltat amb molta atenció i m'ba 

agraelat molt, m'ha recordat aquell secretari que quan 
el batle va treure les eleccions hi va anal' i va dir 
al secretari: A veu1'e, i els doblers on són?, i el secre
tari Ji va obrir la caixa i només hi havia teranyin.es, 
no hi havia res i Ji cliu: no, no n'hi ha CZlp, miri els 
Uibres ele comptabilitat i veura, i aquell mira els lli
bres de comptabilitat i Jiu: lelo, aixo; els eloblers on 
són? Diu: que no ho veu, esta tot en vermell. Diu: 
no, i aquí que diu? Debe. Diu: i aquí? Diu: Haber. 
Diu: O et penses que no sé e! castella jo? Debe haber 
vol elir que n'hi ha d'haver; vénga, treu els doblers. 

Es a elir, voste, molts de tecnicismes, perú només 
ens ha dit com no es treuen e/s eloblers, pero com es 
lreuen no ho ha dit, pero m'ha agradat molt, l'he sen
ti t molt bé. 

Bé, ara parlant seriosament, som aquí per discutir 
els criteris basics a causa d'una proposició no de lleí 
per tal d'aportar els eanvis a la nova Llei del Fons de 
Compensació Imerterritorial. Aquí s'ha presentat un 
estudi serios, molt 1 el lexionat, ben estructurat, sense 
valer Ser cv: ,lO. l~ I,..(:n l una tesi doctoral, pero que a 
efect es prac ti S i pe \" a ls neofits en aquest tema aca
ba amb lm~s canclu ions que no cal dir que nosaltres 
sllbscrivimíntegrament. A més, aquestes reflexions, 
moltes que n'hi ha, jo he pensat que per massa pa 
no hi ha mal any i val la pena incidir una mica en 
certs aspectes diferenciadors de la nostra comunitat 
illenca, tan desmembrada físicament, allunyada i mal
tractada, pero que és nostra i no en tenim d'aItra. No 
vull caure, evidentment, en victimismes, a pesar de ser 
unes víctirnes, pero no hi cauré; tampoc no vull fer 
una crítica ferotpe a l'Administraci6 Central, perque a 
pesar de ser contraria no ho .fa per mal i en tot cas 
ha de ser per miopia econÓmica a per comoditat, pe p 
mai per mal ni per castigar, d'aixó sí que n'es ti.c ben 
segur. 

Peró els fets són com són i aquí ens ha duL que 
ele la manera que anam no podem anar enlloco Quan 
parlam deIs pressuposts, cada any, que cm po-toca 
aquest tema, sempre, si vos hi fixau, fa dus anys que 
jo sempre parl d'ingressos, perque no hi pol llaver 
sortides si no hi ha entrac1es, aixo sempre s'ha dit, i 
ávui !enim un deba! important, avui tenim un debat 
subre aquesta manca de fillLlll'.;ació, subre la manca de 
recursos, i hem de reflexionar profundament a veure 
si arribam a actuar d'una vegada per toles amb uni
lat ele criteris perque aquesta és la nostra responsa
bilitat, perque així ens ho dernanen els habitants i per 
aixD som els seus representants, i és una pena, peró 
aIs represen tan ts tam bé els poden demanar responsa
bilitats. 

Sense voler fer historia, no en vull fer, pero com 
ha fel el Sr. Alfonso jo també vull explicar les meves 
coses, crec que és aclaridor pensar que l'aspecte do
lent el'aquesta situació ens ve de molts anys enrera, 
la veritat és aquesta; és el resultat d'una eleficient ad
ministració de recursos amb massa discrecionalitat en 
el temps de I'etapa franquista predemocratica, per una 
banela, i per una altra ele con creció del fet autonomic 
a I'etapa constitucional immediatament següent. Ja 
sigui per por o per desconeixement o per falta d'ima
ginació de futur o per lluites ja historiques, que ja 
pareixen historia, deIs responsables de l'ESTAT, amb 
majúscules, enfront deIs responsables deIs territoris 
autonomics, amb minúscules, o sigui pel que sigui, el 
resultal va ser una combinació raríssima en forma de 
llei que va emmascarar les transferencies en materia 
d'inve1'sions coneluint al fet de transferir uns mitjans 
personals i ele funcionament per realitzar unes feines 
d'inversió per a les quals no sabien quins doblers en
viar, perque la yeritat és que la territorialització de 

"les inversions es 'Va inven!ar ele meda manera aquells 
primers anys 80, perque fou un problema que troba
ren i que no tenien gens previst, així és la realitat. 

Jo recorel que quan es parlava de transferencies 
no hi havia mai problemes amb les de caracter assis
tencia 1, ambles de carac!er de control, amb les d'as
sessorament, pero, fi1l meu, quan arribaren a les com
petencies invenoores, el sistema no va funcionar i es 
varen comenc;:ar afer invents i c~ !'er pactes i reunions 
i comissions i coordinacions, etc., ele., i varen comen
c;:ar a sortir LOAPAS i LOFCAS, etc., etc., i per que? 
Per encobrir la mateixa ineficacia de l'Administració 
Central amb uns sistemes poc controlats i per suposat 
no fets per al control. 

Quan es discutien les transferencies inversores 
havien de recalcar amb freqüencia que les Administra
cions de responsabilitat deIs Au!onomics o «ministric 

UOS», com ens deien en aquell temps, no renunciavem 
a I'Administració de l'Estat, perque aix-6 constitucio
nalment és molt cIar. 1 per que? Perque hi havia una 
inconcreció, hi havia una manca de visió del fet auto
nomic; aixÍ, quan l'invent de la LOFCA, ens donaren 
els doblers, pero vigilats, controlats, amb un sentiment 
encara en aquell temps de dirigisme político CIar, l'in
vent no va funcionar bé, no funciona bé i, a més, na 
funcionara bé a no ser que se li doni un canvi de rumb 
molt notorio 

Una vebada que va haver nas cut aquest monstre 
va comen¡:;ar a actuar i és cIar, va fer animalades', 
monstruositats com havÍem d'esperar. Si, a més, jun
tam que els qui l'apliearen eren nous al poder després 
de molts anys, amb unes idees tan allunyades de lá 
realitat de l'Estat com ho són ara les seves actuacions 
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del programa original presentat i juntant que els qui 
varen rebre aquí les primeres envestides de l'Autono
mia era un conjunt de persones també noves, que no 
bavien seguit el procés ni sabien tal vegada que volia 
dir anó que s'oferia, va venir el resultat final: mal 
tractats, i aiXÍ bem anat, aquí caic, aquí m'aixec, fins 
arribar a ara, que el problema és replanteja amb una 
mica més de seriosítat. 

D'aixó passat, a pesar del que ens ha perjudicat, 
ens hem de felicitar perque encara resistim; el normal 
bauria estat que aixo ja hagués explotat fa temps, pero 
supOs que l'Administració deu funcionar amb aquella 
vella teoria deIs enginyers vells, valgui la redundimcia, 
que si una casa o un edifici no cau quan el [an, ja no 
cau mai més perque una peya aguanta I'altra, supos 
que deu ser per aixó. 

Pero per acabar la historia, el quadre núm. 1 ens 
parla per si mateix, no donaré xifres ni equacions, avui 
no estam per aquestes coses. Hi ha discrepancies, no 
hem d'analitzar les causes com és natural, pero cri
den l'atenció les diferencies que hi ha i que Balears 
tengui tant com Ceuta i Melilla, a mi aixo no m'encai
xa massa bé, qualque cosa falla i ja hem dit que l'a
normal és que no hagi explotat. De fet, quan es plan
teja el Fons de CompensaGÍó Interterritorial va ser per 
distribuir a territoris menvs desenvolupats i aquí ens 
surt la primera pregunta: Són les Balears subdesen
volupades? Si miram la renda per dlpita, eviclentment 
no; si mira m la infrastr.lctura, tenc els meus dubtes. 
El Fons no anava a complementar rendes deficitaries. 
no ho hem d'oblidar, aquest era un indicatiu per ac
cedir més o menys al Fons, el Fonsanava a comple
mentar infrastructures i aquest no era un indicatiu, 
sinó un fi que no s'ha tengut en compte. 

Per aItra banda, aquesta manca d'infrastructures 
ha de ser comparativa amb I'usuari, podríem parlar 
de les necessitats plantejades pel dialeg nord-sud, pero 
no ho farem; tan sols dir que allo que per a uns és 
un luxe, per a uns aItres és una exigencia de primera 
magnitud des del punt de vista economic, comercial, 
etc., etc. Per posar un exemple: si a la sabana africa
na un lavabo pot ser un luxe o un distintiu de viure 
bé o fins i tol un signe exterior de riquesa, a un hotel 
de Balears un lavabo és un símptoma de subdesenvo
lupament, ja que a110 que és precís o que es necessi
ta a un hotel és un bany complet i aquesta és una re
lativitat que ens hem de plantejar, i en aquest sentit 
som desenvolupats, i si parlam d'assistencia sanitaria, 
el desenvolupament es manifesta amb la maxima crue
sa possible. 

Així, els criteris inicials varen ser completament 
equivocats. Que el Fons és inversament proporcional 
a la renda és el primer error, com ja hem visto i estic 
content que el Conseller vulgui canviar aixo encara que 
només sigui pel tema de la població de feto que dit de 
passada no estic c\'acord amb el que ha dit el Sr. Al
fonso, a part que ja fa dos anys que jo predic el ma
teix, al pressupost de fa dos anvs ia vaig parlar de la 
població de feto que és molt diferent de la de dret. La 
taxa de població emigrada és una altra i perdonau-me 
l'acudit facil, I'infrastructura sanitaria. viaria, públi
ca no és necessaria en la gen~ se'n va, sinó on arriba, 
que és on ha d'utiljtzar el servei. 

L'indicatiu de superfície territorial és un altre 
error; les carreteres, per excmple. són neccssaries i 
són més cares de fer on hi ha més densitat circulat<'.J· 
ria, no on hi ha estepes sense vehicles. El fet insular 
sí que seria un cncert si s'hagués fet bé. peró encara 

hi som a temps, perque per descomptat no ens ha ser
vit massa. Ara bé, l'error maxim és el que planteja la 
mateixa Hei quan diu que, a més, hi ha altres erite
ris; aquesta discreeionalitat és el pitjor enemic vist el 
pes específic que té aquesta Comunitat nostra dins el 
conjunt de l'Estat. 

En definitiva, el que es va afer, com a resum, és, 
en base a la solidaritat, que tots hem de tenir xoco
lata, pero no cafe, xocolata, pero si els qui paguen la 
xocolata no volen pagar si no tenen cafe, és igual, que 
no paguin, aixo tan simple és l'expressió en broma 
d'una greu irresponsabilitat. Aixo és una solidaritat -i 
ho han dit altres vega des per aquí- molt mal entesa 
que dura que el primer perjudicat pugui ser aquell 
territori a que aparentment valen i volem ajudar més. 
Arnés i per si no fos poc, les inversions directes de 
l'Estat i el sector públic s'inspiraran en la solidaritat, 
s'inspiraran, diu; no trobem estrany, ido, que amb 
aquesta musa ens hagi sortit un quadre tan desastrós. 

El Sr. Borrell -i em pareix que el Sr. Pascual ta111-
bé- ja va dir que efectivament les inversions haurien 
de ser prodllctives i no els hi fan. Idó resulta que nos· 
altres per produir necessitam urgentment invcrsions 
no productives i paraclógicament ens les neguen pels 
l11ecanismes d'adjudicació, el qual fet, a més ele ser ir
responsable és el'una miopia política i económica con
siderable en clara contradicció amb gent no miop de 
dins l'Adminislració Central. 1 que passa? Doncs passa 
que hi ha un poc massa d'orgulI per tornar arrera, que 
hi ha massa cadenes de .. . -em sap greu que no hi 
sigui ~l Si'. Alfonso-, hi ha massa poees, Sr. Alfonso, 
de la poesia centralitzada i centralitzadora. 

Per acabar, no cal parlar del FEDER, suficient
ment explicat a la documentació; no cal parlar de les 
necessitats a aItres sectors com agricultura, indústria, 
el sector agro-alimentari, que també explica molt bé 
el document que ens ha presentat el Govern, i tampae 
no cal parlar de comarcalitzacions, ja ho ha esmentat 
el Sr. Quetglas amb molt d'encert; podríem parlar de 
mol tes coses que totes tan referencia al mate ix tema, 
pero primer hem d'aga[ar consciencia tots del tema 
grcu i important. Votant, Srs. Diputats, recapacitem, 
plan~egem un front comú que no vol dir guerra, vol 
dir un Eront comú d'actuació per als nostres habitants, 
per a la nostra economia. No és necessari haver de 
perdre el que tenim per tal de tenir alló que és just, 
ni hem de consentir anar enrera a causa de la falta de 
comprensió estatal; no ens queda més remei que obrir
los els ulls, perque quan els seu s o els indicaelors els 
obrin nosaltres ja haurem fracassat, haurem perdut 
aquesta indústria turística tan bona per al conjunt de 
I'Estat. 

Donin supon a aquestes conclusions, aportin idees, 
que el pubk ens ho agraii'";1. Moltes gracics. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Sr. Conscller d'Economia Hi-

senda. 

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA 1 HISENDA 
(Alexandre Forcades i Juan): 

Sr. President, jo ho faré només per cortesia parla
mentaria, és a dir, crec que estic obligat <!lmanco a 
dir dues paraules sobre la intervenció de cadascun de 
vostes, rapidament i de manera radical també, tal ve
gada per la rapidesa j la improvisació. 

Sr. Ricci, em vuIl banyar, jo es tic absolutament 
d'acord amb I'analisi diríem macroliteraria ele la si-
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tuació actua l, amb aquesta visió ele futur, amb aques
tes bosses ele pobresQ j 'al veg~\(b e ls qui més riuen 
són els qui més contrilmixen a crear-les. 

Sr. Pascual, moltes gr~\cies ]Jer haver triangula t el 
tcma mescIant el de l'ani\ellació de serveis, és un tema 
importantíssim, és un tema que en aquest moment hi 
ha un gr\l)l de COllllllliLlls que hi feim feina, 110 lle 
repelit, amb I'andalusa per exempl e, amb l'equip e1'An
gel Ojeda, perqu~ crein! que és un clels incompliments 
més importants que hi ha en aquest moment qw:ml a 
la LOFCA i 'luant a compromisos rciterats del Minis
tre e1'Economia a dur enclavant. Aleshores jo crec que 
reforma, s'ha ele [er, estar preparats per a les varia
bles i aj un tar aixo amb l'anivellació de sel-veis, crec 
que ha estat un gran encert i posar també l'accent so
bre la importancia transcendental que tendran cls fons 
comuni tari s de cara a una finan<;ació. 

També estic absolutament el'acord amb voste, Sr. 
Quetglas, és a dir, jo li diria que tal vegada . .. , ha tenc 
escrit, és a dir que jo he anat a [er via i aleshores 
tenc pagines completes escrites dient que no s'ha de 
parlar de Fons sense parlar de suficiencia, que la so
lidaritat comell(;a per la suficiencia, pero la veritat és 
que m'he intentat subjectar, em varen clir Criterios Bá
sicos i a més ho he fet pensant en Espanya i pensant 
en Balears, és a dir que vostes hallran vist a les con
clusions que he procurat fer una analisi bastant equi
librada del que entenÍem sobre el Fons, de manera que 
concord absolutament amb el que voste ha dit, el que 
passa és que crec que hem de ser agils, modests, es
tratCgics i clavant una negociació com la que ve hem 
el'estar preparats per afróntar la reforma, pero per no 
perdre calacla davant una situació tal vega da ele sim-
ple reforma del Fons. . 

Sr. Serra, jo crec que convé esmentar l·Estatut. és 
a dir que estie molt content que hagi comell(;at esmen
tant l·Estatut. perque molles vegades i l'altre dia vaig 
escollar el President que parlava ele poder político ens 
oblidam de l'Estatut, és a elir, nosaltres en un moment 
que ens trobam soIs, l'Estatut ens parla ele la insula
ritat i ens parla de l'estacionalitat, són les dues ar
mes que defineixen la 110stra economia, parlam d'eco
nomia. no parlam el'aItres coses. aleshores cree que el 
deba : s'ha de fer pensant en l'Es talut, el elebat s'ha 
de fer pen sant que el tema ha de ser nostre i jo li 
concord en aquest moment el gran perill el'aquestes 
finall(;:acions paraHeles, cree que són un perill tre
mend, dins els arguments del recurs d'ineonstituciona
litat pens que en aquest moment .. .. varem parlar de 
l'Expendil Power erec que l'Estat es va quedar uns 
fons que són nostres, és a dir, no va Iliurar tots els 
doblers amb els quals exercia les competencies i ales
hores canalitza. compra en el bon sentit de la parau
la i aquest és el principal problema, jo li puc accep
tar que podem fer més, és a dir, jo no sé quin s temps 
seré Canseller d'Economia i Hisenela. pero em cregui 
que al servei del poble hi hauria ele passar tothom i 
els temps que hi siguem hem de fer el maxim i sem
pre pens que podem fer més. En canvi no li puc ac
ceptar. Sr. Serra. que jutgi tan rnalament el Fons; em 
citi quan voste vulgui a la Comissió d'Economia i Hí
senda i jo li explicaré. perque ho he explicat, ho ex
plic de forma extemporania. vaig convocar una roda 
de premsa el mes de genero vaig lliurar tota la docu
mentació, bé, va sortir Almunia pero havia d'haver sor
tit el Fans. de manera que tenc xifres malt completes 
sobre la situació del Fons. 

Sr. AlLonso, jo, la veritat, li vu11 dir una cosa amb 
tota moel \? stia: aixo ho varem fer quatre o cinc mesos. 
Borrell ens va lliurar aixo com a analisi. és una per
sona més inteHigent que jo, té un equipo té més gent 
que jo, "aja, crec que la se"a analisi no arriba al la % 
el el que ha fet la Comunitat, i jo pensava que no ha
víem ele quantificar, crec que no som a l'etapa ele quan
ti r iCé\l, o, UJ1] en una elapa de.: posar uns criteris. Li vull 
dir dues coses, Sr. Alfonso, amb la mateixa moelestia. 
que són que la inversa del quadrat no és per la pon
deració de la població, sinó per la segona ponderació 
que fan de la renda més baixa amb la . . . , no és per la 
p oblació i després que nqsaltres no posam cap criteri 
que hagi estat rebutjat; jo li vull fer a saber, Sr. Al
fonso, que totes les resolucions del debat ele finan<;:a
ció, el Govern no en va perdre cap ni una i cap de les 
coses que esment, jo sé concretament en aquest mo· 
ment la discrepancia que té el Sr. Quetglas amb el 
tema de la mar territorial. Ji vull dir que el CDS de 
Canaries dóna suport i s'ha sumat completament a 
aquesta teoria i la defensam conjuntament, creim que 
és necessari en aquest moment i hi estam d'acord; bé. 
no hem perdut cap resolució del debat de finan<;:ació i 
no he posat aquí dins cap cosa que hagi estat mai re
butjada pel Parlament, només li vull dir aixo, no he 
posat res que el Parlament hagi rebutjat. voste té cons
tancia d'aixo. voste ho ha dit. i li vull dir, som pes si
mista, efeetivament som pessimista i jo crec que Ba
lears i Canaries haurien de sortir del sistema. crec que 
hem d'anar en aquest moment -i ho dic amb el ma
xim respecte a la Constitució- al federalisme fiscal; 
si no arribam a posar elamunt la taula allo que lliura 
i alló que rep cada Comunitat. els dispendis, aixD sera 
la suspensió de pagaments del Govern Espanyol. 

Sr. Capó, vo~te en aqu~st moment ha dit una cosa 
que no m'atrevía a dir molt important que- també ha 
esmentat el Sr. Sena. que és la variant immigració. 
Jo cree que efectivament hi ha una aportació molt im
portant ql1ant que la variant immigració hauria ele ju
gar tal vegada, a través ele la infrastructura, per com
pensar en un moment deter:minat les Comunitats que 
reben immigració per la seva integració. emprant pa
raules clel Sr. Serra. etc .. etc., i crec que voste també 
ha es!at una persona que ha parlat molt efica¡;:ment 
del fel insular. Cree que són diferents i crec que el sis
tema de finan<;ació per a Balears no funcionara fíns 
que l'Estat en el qual estam integrats no reconelXI 
que una illa és una cosa que no té res a veure amb el 
continent. 

Moltes gracies. Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Grup Par!amentari PSM-EEM. té la 

p ar aula el Diputat Sr. Serra. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS : 
Gracies . Sr. President. 
Només voldríem fer un parell de matisacions a 

qüestions que s'han anat plantejant i que creim que 
és bo que es plantegin i que es diguin clarament. 

Sr. Conseller. quan nosaltres parlam de l'execució 
del Fans -efectivament aniría bé que comparagués un 
dia i ho explicas. o ho demanarem- pero hi ha hagut 
execució lenta i prciblemes d'execució a bastants obres. 
exemple Vía de Cintura tram 3-A de Palma. exemple 
carretera Alcúdia-Arta. exemple Centre de DisminuitS 
Profunds de Son Tugores. sen se entrar en més disqui" 
s icions. 
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Per altra banda voldria fer un matís al que s'ha 
dit també sobre l'atur. Afortunadament a Balears 1'a
tur és m enor que a a lt res balldes, que a a!tres nacions 
o regions de l'Estal, per'o que h auríem de dir deis tcm
porers? Que hauJiem de dir del treball submergit? Que 
bauliem de dir deis fixos discontinus? Qu hauríem de 
dir de la integr ació deis irnmigrats? Ro die pcrque és 
molt bo de fer manipular les estadístiques feLes com 
es fan en aquests momen ts i sellse tenil' en compte 
aquestes realitats. S i els lre balladors d'ho talcria que 
fan fei n a tol l'any a una empresa, per dó, si les empre
ses que lenen ober! tot I'an' no lenguessin fixo di
con lil'lus, . n cIernan m quina seria la laxa d'alur. 

1 també hi ha una Cosa que ce.rlament volem dir 
també ho deia el Sr. Quevedo i Villegas: 

No he de callar por más que con el dedo 
ya tocando la boca, ya la frente, 
silencio avises o amenaces miedo. 
¿No ha de haber un espíritu valiente? 
¿ Siempre se ha de sen tic lo que se dice) 
¿Nunca se ha de decir lo que se siente? 

Gracies. 

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

la paraula el Diputat Sr. Josep Alfonso. 

EL SR. ALFONSO I VILLANUEVA: 
Sí, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Comen~arem per la nova cita de Quevedo. Sr. 

Serra, jo normalment dic el que sent, pero també sent 
el que die, i no em fa por, igual que no li feia por a 
Quevedo dix certes. veritats, encara qUe no sigl.l in po
lí tiques, i supbs qu tOl m'entenen. Di!" que hem el 
ser més raciona l i que els problemes de solidaritat 
s'han de tenil' en compte, dir que aquesta Com unitat 
Autonoma és la primera de rcnda ele tol l 'EstaL Es
panyol , una de les rendes alle , no com elei<t e l Sr. Pas
cual, que utilit"-ava uns pararnetres del PIB mé atur, 
s n e aber quina f rUlUla d'u tilització es tenia, saben t 
que \'alur és del 12,5 %, SI-. Pascua l vo te sap que és 
a ixí, i lI avors érem al 60·66, la primera d'Espanya evi
dentment, tamb ' amb aqu st paramelres, di c, per 
tan t, cncara que qua lque vegaela no s igui polític, dic 
a llo qu pen i quasi sempre allo que pens e ttl molt 
en relació amb el que sent. 

Li he de donar la raó en una cosa, Sr. Forcades, 
el document del Sr. Borrell que voste ens ha mostrat 
així és un document molt provisional i óbviament era 
per a superexperts, com ho són els Consellers d'Eco
nomía de Comunitats Autonomes, perque decidis
s in cap on es feÍa el model cconomic per després po
der-lo q lantiEicar, es evidenl aixo, és un el cument 
que n explica l F ns perque a vos tes eviden~ment no 
e'!:; ha d" ' pl i ar, i o ·te ha re! mol! bé, ' 0 crec qu .. 

extraordinar-iament bé d'exr1 icar e l tons él tot e ls Di
putals, perque la vcriLal é que és una e sa compli
cadela i no es mira [i l per r nd . P r lan~, no és com
parable, encara que no és un dOCumel.1 l com per fer 
un debat parlamcntari, I del Sr, B lT i1, 8ixb és ev i
dent. 

Nosaltres creiem, la veritat, i ho haguéssim desÍt
jat i esreram fer-ho, coneixer quan ~ificacions de les 
modificacions que proposen de variables o de sistema 
per saber si realment són batalles interessants o no, 
perque cree que a tots ens intcressa tenir més possi
bilitats d'inversió, a tots els ciutadans d'aquestes ille5 
i crec que hi ha distints procediments i podem par
lar del tema deIs serveis mínims que voste ha esmen-

tat; tota la raó, tota, l'anive11ació dels serveis mIlllms 
pot ser sigui una de les 11eis més difícils que es pugui 
plantejar qualsevol Govern, tan difícil deu ser que la 
Resolució núm. 12 del Debat de Finan~ació, fa més de 
mig any, que deia que «el Govern de la Comunitat 
Autónoma presentara al Parlament de les Illes Balears 
un estudi estructural de les mancances de serveis pú
blics en la Comunitat Autónoma, amb la finaJitat que 
el Parlament pugui elaborar les bases que la nostra 
Comunitat ha de plan tejar davant l'elaboració de la 
futura Llei de Serveis Mínims» és un document que 
l'estudien amb Andalusia, com ens acaba de dir, pep·) 
és un document que aquest Parlament no ha vist i cree 
que li costara veure'l, sobretot un document compa
rat, pcrque és un tema difícil, el primer que s'ha de de
finir és quina és la mitjana de serveis mínims, que és 
el que diu la Constitució i el que diu la LOFCA. 

La renda inversa. No li ho vuH lIegir perque seria 
pesat per a tots els Diputtas, pero el Sr. Melvizo Sán
chez fa una anillisi de la rórmula aplicada per a la in
versa de renda i fa una anillisi ele les tres possibilitats, 
a posta jo li deia en la meV~1 intervenció a veure si 
havíem analitzat que passava amb altres possibilitats 
que nu ens carregassin com el quadrat de la renda; el 
Sr. Melvizo ho fa i per descumptat la solució directa 
d'arrenjament de població pe!' renda no és bona, la so
lució de ponderar simplement la població de cada ter
ritori diu claramcnt que afavúriria les regions més po
blades, Catalunya i Madrid, que en general també diu 
que són les més desenvolupades, i que la solució menys 
dolenta en general era I'adoptada. A nosaltres ens_agra
daria trobar, perque no ens agrada aquestá solució, 
una solució millar que la menys dolenta. 

Al Debat de Finan~ació, Sr. Conseller, també hi va 
haver moltes resolucions i varem debatre el Fons de 
CompensacÍó, encara que també el varem deíxar per a 
aquest debat d'ara. Jo crec que entre unes i les reso
lucions que es prenpuin ara, que jo Ji garantesc que, al
manco les del nostre Grup, són totes absolutament po
sitives, denunciant, com és lógic, que no era el que es
peravem d'aquesta Comunicació, que esperavem algu
na cosa més, sí li vull dir, Sr. Conseller, que I'esfor~ 
per aconseguir una millor suficiencia financera de la 
Comunitat Autonoma passa, en primer lloc, per nos
aItres ;en segon lloc, per l'argumen tació lógica. que pu
gui convencer i és difícil de ver a la resta de Comuni
ta~s Autonomes i a l'Estat; passa per plantejar proble
mes com el de la insuficiencia d'infrastructures d'a
questa Comunitat Autónoma d'una forma valorada i 
comparada amb altres Comunitats Autonomes, si és 
que n'hi ha; passa, en definitiva, per anar amb molts 
d'arguments, amb mol tes raOI1S i amb moltes dades a 
discutir els temes, perquc com li deia al principi i no 
tornaré él citar Quevedo, el probl ema és d'obtenir més 
doblers, obtenir un trosset, encara que sigui petit, més 
gros del pastís i de moment les seves propostes, que 
com a formulació poden ser molt interessants, com la 
de federalisme fiscal, etc.; a mi m'agradaría, parlant 
seriosament, que fossin refc¡·endades, per exemple, pel 
President de la ComunitaL Autónoma i que el Govern 
de la Comuni!at Autónoma s'atrevís a dur en aquest 
ParJamcnt un estuc\i sobre possibilitats fiscals de la 
Comunitat Aut:'moma com a primera passeta molt pe
tita per anar a una corresponsabilitat fiscal. Encara 
no 1'han dut, hi ha un acord d'aquest Parlament per
que es presen~i, perqlle ho discutim; parallles de fede
ralisme fiscal, realitzacions de coparticipació fiscal, 
cap ni una. 

·.~·~·I l~':"~ ,'_0 ' •• ) ,',' I 
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EL SR. PRESIDENT: 
Té la pal'aula el Sr. Conscller el'Economia Hi-

senda. 

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA 1 HISENDA 
(Alexandl'e Forcades i Juan); 

Quan par! de feeleralisme fiscal, no parl de posar 
impostas als ciutacLlI1s de Dakars, parl ele qu.::clar-mc, 
per exemple, una pan de l'IRPf, una part de l'impost 
ele societats i fer front a inversions amb aquests im
postos, amb una pan dels que es cobren a Balears. 

EL SR. Pl<ESIDENT: 
Acabat el debat -ara ja Ji "ha contestat, senzilla

ment, Sr. Alfonso; qualcú l'ha de tancar i ho he de 
fer jo i el tancam-, se suspen la Sessió per una hora, 
durant la qual es podran presentar les propostes de 
resolució adients al tema que hem tractat en aquest 
Plenario 

Se suspen la Sessió. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats, recomenc,:a la Sessió. 
Una volta presentades les propostes de resolució, 

la Mesa elel Parlament s'ha reunit per qualificar-les, 
acceptant-les totes manco una, millor dit, un punt d'una, 
que és el punt 1 de les Propostes del Grup Parlamen
tari CDS, que cliu que «constata que el sistema vigent 
de finan~ament de les Comunitats Autonomes resulta 
insuficient i insolidari, per la qual cosa es pronuncia 
a favor de la seva reforma». L'article 171.1 diu que 
«acabat el debat s'obrira un termini ele 60 minuts, du
rant el qual els Grups Parlamentaris podran presen
tar elavant la Mesa propostes de resolució. La Mesa 
n'aelmetra les propostes congruents amb la materia 
abjecte del debat. Com- que la materia objecte de) de.
bat era el Fans de Compesació lnterterritorial, s'ha 
considerat que no complia les exigencies de l'artic1e 
171. 

(Pausa) 

Les propostes de resolució presentaeles, d'acord 
amb la presentació al Registre, que sera el procedi
ment de votació el'aquestes, són, en primer lloc la del 
Crup MIXT, en segon lloc la elel Crup Parlamentari 
SOCJ ALISTA, en tercer lloc la del Crup Parlamentari 
POPULAR, en quart !loc la del Grup Parlamentari CDS 
i en darrer 11oc, perque el Grup Parlamentari UM no 
n'ha presentat, les del Grup Parlamentari PSM-EEM. 

Per a la defensa se seguiran, com és habitual, els 
torns de menor a major Grup Parlamentari; per tant, 
per comen<;ar i per elefensm les seves propostes de re
solució, per part del Grup MIXT, té la paraula el Dipu
tat Sr. Caries Ricci. 

EL SR. RICCI 1 FEBRER: 
Gracies, Sr. President. 
Defensaré les elues al mateix temps, així podrem 

anal' m és rapid. En definitiva, el que p retenc amb la 
primera és que s'aprovi que la quantita que avui en 
dia és el 30% sigui augmentada almanco a un 40, a<;o 
és una fórmula d'acceptació per part del Govem que 
ja haur ia de tenir en tot cas de r efoH;ar el lliurament 
d'aquests doblers del Fans de Compensació Interterr i
torial i que donaría més oportunítats perque no ha
guem de veure , com deia abans el Sr. Jasep Alfonso, 
la necessitat de lleva r, rabassar a aItres Comunitats , 
sinó que més aviat seria anal' sumant a cada Comuni
ta t les necessitats . 

L'altra és practicament conjun:a a aquesta i ve 
motivada per alló que dei a l'altre elja «El País», on el 
Sr. Borrell cns anunciav;) la seva in tenció, que diu 
"Hacienda propone que las siete regiones más atra
sadas accedan al Fondo ue Compensación»; cree que 
hauria ele quedar ciar que no és a-c,:o que volem jus
tament, sinó tot el contrari, el que volem és ele cada 
elia més parlicipació en aqut:st Fons i de cap manera 
que siguin les sis més petites. En definitiva crec que 
queda prou clar i no hi ha res més a defensar. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Alguna intervenció de Portaveu de Grup? 
Té la paraula, per pan del Crup Parlamentari CDS, 

el POrlaveu Sr. Quetglas. 

EL SR. QUETCLAS 1 ROSANES: 
Cracies, Sr. President. 
Jo lament haver d'intervenir per fer una reflexió 

en contra del sentit de les propostes del Grup Parla
mentari MIXT i em pareix que és en congruencia amb 
les nostres posicions al llarg del debal. En primer !loc, 
nosaltres no solament no entenem que totes les Comu
nilats Autonomes haurien ele ser beneiiciaries del Fons 
ele Compensació Interterritorial, sinó que del conten
gut del debat es eledueix que la nostra posició és exac
tament la contraria, és a dir, que el que s'ha de fer és 
augmentar el tram de suficiencia i limitar el Fons de 
Compensació Interterritorial a la seva missió estricta
ment redistributiva i per tant, si continuam amb la di
namica que siguin totes les ComunÍtats les beneficia
ries del Fons, el que feim és continuar amb la desvir
tuació d'aquest Fons de Compensació Interterritorial. 

Igualment amb l'altra proposta, quant que un in
crement del 30<il 40%, que en principi, amb UI1 COI1-

lext de reforma del Fons de Compensació Interterri
torial incrementa la participació de la inversió pública 
en la solidaritat, pero descontextualitzat d'aquest in
crement del tram ele suficiencia, podria resultar seve
rament perjudicial, molt perjudicial per a la Comuni
la! Autónoma de les llles Bal-ears, pcrque si tots estam 
d'acord que el Fans de Compensació Interterritorial 
discrimina Balears amb una ' qriantia com l'actual del 
30%, 8mb el 40°'0 continuarem més c\iscriminats enca
ra, la qual cosa fa que sigui una proposta que no so
lament té una aparcn<;a que en el fons no té, sinó que 
en definitiva seria lirar pedres contra la nostra tculada. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per defen sar les propostes de r esolució del Grup 

Parlam entari CDS , té la paraula el Portaveu Sr. Quet
glas . 

(Pausa) 

EL SR. TRIAY 1 LLOPIS : 
Sr. President, li volia fer observar que havia aixe

cat la ma i potser no m'hagi visto 

EL SR. PRESIDENT: 
D'acord. La culpa és de la Mesa i del President i 

no del Sr. Diputat. Li deman excuses i també al Sr: 
Quetglas. Té la paraula el Diputat Sr. Rus. 

EL SR. RUS 1 JAUME: 
Grades, Sr. President. 
Perdoni, per ventura no l'he aixecada prou. 

-. 
I 
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, ;, Era per fer una referencia a les dues propostes 
fetes pel Grup del Sr. Ricci i la veritat' és que en certa 
maneta van una mica amb el que ha dit el Sr. Quetglas, 
efectivament ens pareixen d'una lleugera alegria les pro
postes que voste ha dut aquí, perque efectivament la 
primera, augmentant aquest tant per cent, contempla 
més discriminació per a Balears, és evident, jo crec que 
no ho ha pensat bé i per tant nosaltres li votarem en 
contra, perque creim que en el fans aíxo seria perjudi
cial i jo, redundant en el que ha exposat el Sr. Quetglas, 
cree que seria contraproduent. 

Ara bé, l'altra, a part de l'ambigüitat que manté la 
mateixa proposta, jo crec que arribaria quasi quasi al 
caire insolidari així com ho presenta voste, perque eEec
tivament si hi ha una Comunitat Autónoma que per la 
seva situació i tant de bo fossin totes, no hagués de me
nester cap dobler d'aquest Fons, seria meravellós, hi 
hauria sllperavit en aquest país; hem de ser solidaris i 
per tant no li podem acceptar la seva proposta. Per 
tant, li comunicam que votarem en contra. 

Gracies. 

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

raula el Diputat Sr. Capó., 

EL SR. CAPO I GALMES: 
Sí; moHes gracies, Sr. President. 
Simplement per manifestar la pQst4ra i posició del 

noslre Grup. Efectivament, tal com ha dit el Sr. Quet
glas, augmentar d'un 30 a up 40% -eeria igual un 50 
o un 60- de qualque manera vol dir consolidar la in
justícia histórica que mantenen enfront de nosaltres, 
augmentar-la més, pero nosaltres donarem suport a 
aquestes propostes perque el pes específic, com havia 
dit abans, de les Balears dins el conjunt de l'Estat Es
panyol és tan petit que supos que l'Administració Cen
tral, com sempre, fara poc cas del tema. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula, per a replica, el Diputat Sr. Ricci. 

EL SR. RICCI I FEBRER: 
Mirin, Srs. Diputats que diuen que votaran en con

tra d'aquestes propostes, em sembla que ho han mal 
entes o no ho han entes prou clar. Avui per avui, el que 
passa és que el 30% va a Compensació i la resta s'ho 
queda el Govern; en definitiva, la distribució, per a unes 
persones que volen de veritat que les Autonomies ten
guin més possibilitats de cada vegada, és donar més tant 
per cent, i voste diu avui som discriminats i tenim man
co, es veritat, pero pensam arreglar-ha. La nostra mis
sió, i el Sr. Alfonso ens dón~f' fins i tot idees per poder 
aconseguir que hi hagi una clistribució que ens pugui 
afavorir, vol dir que dema, enlloc de tenir el percen
tatge que tenim, segurament aconseguirem tenir més 
percentatge. Per tant si, a més a més, tenim més per
centatge, amb una quantitat superior tal dia vengui, i 
així és com ha de ser. L'altre tema de la insolidaritat, 
la realitat és que el problema consisteix a tapar les 
dificultats que pugum tenir els WlS amb els altres, es 
tracta de solidaritat amb els altres, per tant aquí no 
menyspream ningú; tant de bo, com diu voste, que 
ningú no ho necessités, perfecte, pero ayO no té res a 
veure, el fet real és que en tota Espanya ha rebra 
tothom i en rebre-ho tothom hi haura les compensa
cions que siguin convenients en cada moment i en cada 

circumsHmcia, per tant a<;:o és solidaritat, no té res 
d'insolidari amb ningú. 

A0 és toL Gracies, Sr. President. 

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

CDS, té la paraula el Portaveu Sr. Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS I ROSANES: 
Gracies, Sr. President. 

En defensa de les nostres propostes de resolució, 
per raons obvies no passaré a defensar la primera, que 
no ha estat qualificada per la Mesa, acatam aquesta 
decisió encara que entenem que la proposta era con
gruent amb el contengut del debat, pero acatam la re
solució com no pot ser d'altra manera. 

Nosaltres pretenem que el Parlament de les IHes 
Balears reiteri una qües:ió que ja va ser afirmada 
practicament amb la maLeixa solemnitat al Debat de 
finam;:ació, és a dir, que C0111 a primer pronunciament 
reconeguem que el Fons de Compensació Interterrito
¡-ial és desvirtuat, és un tema que ja hem exposat en el 
debat, que ho han expressat practicament tots els Por
laveus, tots hem estat d'acorel amb aixo. Efectivament, 
un Fons ele Compensació Inlerterritorial, i aix.b cnlla~a 
amb la postura del nostre Grup en relació amb les 
anleríors proposles de resolució debatudes, un Fans de 
Compensació Interterritorial que tengui, a més de la 
finalitat de corregir desequilibris, d'acudir a la solida
ritat, ele fer et:ectiu, en elelinitiva, el principi de soli-
daritat, si a més d'aquesta Einalitat se li encomana la 
canalització de la inversió nova deIs serveis transfe
rits, que és el que succeeix a l'actualitat, tenim un Fons 
de Compensació que no ens serveix per a res, que 
la seva desvirtualització el fa tornar insolídari i d'aquí 
la inclusió de la paraula insolidarí en la nostra primera 
conclusió que no debatem, perque efectívament, per 
exemple, qua n el Fons de Compensació Interterrito
ríal introdueíx la variable superfície, que té a veure la 
superfície amb les descompensacions i els desequilibris 
territorials? Fins i tot jo diría més i em pareix que 
és absolutament congruent i els Diputats que siguin 
tlecnics en la materia m'entendran: la introducció de 
la variable insularitat dins el Fons de Compensació 
Inter:erritorial no té absolutament cap sentit, perque 
aixo són variables a íntroduir dins l'altre tram, dins 
el tram de suficiencia, i per aixD, precisament perque 
el Fons de Compensació Interterritorial es veu obligat 
a a tendre altres necessi ta ts financeres que no són les 
derivades del reequilibri, de la solidaritat, torna, es
devé insolidari. Pcr tant, la primera de les nostres pro
postes demana la formulació que el Fons de Compen
sació Interterrilorial serveixi les finalitats constitucio
nals, que com ja he dit abans a mesura que s'ha anat 
desgranant de la Cons :itució el desenvolupament a tra
vés de la LOFCA i la L1ei del Fons, s'ha anat desvir
tuant. 

Amb els mateixos termes queda defensada la pro
posta núm. 3. Pel que ta a la proposta núm. 4, també 
voldria cridar l'atenció deis Srs. Diputats perque efee
tivament si nosaltres demanam que el Fons es conver
teixi en un instrument l-edislribuldor, peró s'instru
menta amb mecanismes que garanteixin la suficiencia 
financera de la Comunitat Autónoma, haurÍem aconse
guit l'efecte nega:iu del que cercam aquí quan reela
mam la suficiencia fjnaneera per a la Comunitat Autó
noma de les Iiles Balears. 
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En consequencia, simultimiZlment i amb els matei
;os termes i amb el mateix ritme que el Fons de Com
Jensació Interterritorial vagi recuperant la seva voca
:ió redistribu'idora, és absolutament necessaria que en 
unció d'altres variZlbles com puguin ser les competen
:ies assumides, com puguin ser les variables que ja 
.ón previstes a l'article 13 de la LOFCA, pero es con
empli la dotació suricient de financ;ament per a inver
.ions noves, cosa que no és prevista ni en el sistema 
ll1tic, dins e] cost efectiu, ni en el sistema modern, 
lue en definitiva ¡'únic que [a és petrificar el sistema 
lel cost efectiu amb el sislema nou ele la participació 
~n ingressos de l'Estat, són contemplades inversions 
LOves, inversions ele reposició i despeses de funciona
nent derivaeles eI'aquestes inversions noves i d'aques
es inversions ele reposició. Si aconseguim un tram que 
;aranteixi suficien tmen t aquest tram ele suficiencia fi
lancera, que és l'important, llavors tranquiHament po
lrem i tal vegaela haurÍem de ser suficientment va
ents i solidaris per proclamar que les Illes Balears, 
lel Fons de Compensació Interterritorial, possiblement 
I'haurien de tenir una participació zero, perque la se
'a situació dins el ranking de Comunitats Autonomes 
:n renda per capita aixÍ ho reclamaria. 

Per últim, ja com una proposta molt més concre!a, 
nolt més pe tita i crec que més enllac;ant dins la sis
ematica presentada pe] Govem, pero que el Govem no 
a presenta, i jo crec que és important, que dins els 
Irojectes de fons, que dins les noves lleis es contempli 
lue els projectes del Fons de Compensació Interterri
orial no es limitin exclusivament a obres de l'Admi
listració Central i de l'Administració de la Comunitat 
,utonoma a realitzar per inversió directa. Volem que 
'indoguin també obres de les Corporacions Locals, 
olem que s'incloguin també obres d'iniciativa d'em
Ireses públiques i, per que no?, també d'empreses pri
ades que- signifiquen un incremcnt de b formació 
lruta ele capital fix i coHaborin, per tant, en el desen
olupament econom ic regional. 

En conseqi.i.encia, els creclits per atendre la neces
itat del Fons de Compensació Interterritorial no so
lment haurien de figurar al Capítol VI d'Inversions 
~eals del Pressupost General de l'Estat, sinó també 
n el Capítol VII de Transferencies de Capital. D'a
uesta manera flexibilitzaríem i donaríem unes majors 
ossibili tats c1'efectivi tat ele reaE tzació ele les funcions 
ue en definitiva constitucionalment són reservades al 
'ons de Compensació Interterritorial. 

Moltes gracies, Sr. President. 

~L SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus deIs Grups Parlamentari s que vul

uin intervenir? 
Per part del Grup Parlamentari PSM-EEM, té la 

araula el Diputat Sr. Sebastia Serra. 

:L SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. 
Senzillament és p er manifestar una discr epancia re

ltiva a la proposta tercera, ja que ens pareix que 
ques ta desvirtuació del Fons de Compensació el Por
weu del CDS l'hauria d'haver matisada i explicada 
~olt més, pero ja deim que és una discrepancia rela
va, p er bé que ara en volem manifestar una altra de 
1o.lt m és profunda i és a la proposta cinquena, que 
i b é hi observam tot un conjunt de propostes positi
es, és que en la indusió de projec~es d'Administra
ió Autonomica, Centr al, no ha veim clar, pero en prín-

cipi pot significar desbloquejar certes situacions, alXQ 

ho reconeixem, Corporacions Locals ens pareix bé, em
prescs públiques també, pero demanaríem al CDS que 
s'ho pensi bé; atesa la migradesa del Fons ele Com
pensació Interterritorial, atesos els problemes de fi
nan~acjó d'aquesta Comunitat Autónoma, si ficam aquí 
le!:) emprescs privades que ja tenen altres mecanismes 
subvencionadors i de cada vegada més dins el conlext 
europeu i de l'Eslal Espanyol, ens pareix que en aquest 
cas poelríem dir que el Fons sí que perd o que posam 
en mans del Govem que perdi la scva funció basica, 
que és l'actuació directa de I'Administració Pública. 

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

paraula el Diputat Sr. Antoni Costa. 

EL SR. COSTA I COSTA: 
Gracies, Sr. President. 
Molt breument, simplemcnt per manifestar la pos

tura ele! nostre Grup en relació amb aquestes propos
tes del CDS. A la proposta núm. 2 direm que sí, no 
fal~aria més, nosaltres som de[ensors de la Constitució 
i per tant creim que aquest precepte ha de ser neces
sariament complit per tots els gui la defensam i aca
tamo Quant a la proposta núm. 3, consideram que en 
aquests moments no hi ha una aItra so lució millor pel 
que fa al Fons, hi ha un sol Fons i per tant l'única 
manera el'obtenir els fons per a nova invcrsió també 
és a través d'aquest Fons i per tant en aquesta situa
ció actual ens abstendrem. 

A la núm. 4 votarem que sÍ, naturalment creim 
que s'han de garantir els mecanismes de finan<;ació de 
les Comunitats Autonomes i per tant s'ha d'assegurar 
que les noves inversions tenguin els fons necessaris 
per dur-ho endavapt, i a la proposta núm. 5 votarem 
que no perque des ' de la mateixa Admínistració de la 
Comunitat Autónoma s'ha dit reiteradament que el 
gran problema que té aquesta Comuni!at, la nostra Ca
munítat, és el problema de les infrastructures, el de
ficit d'infrastructures; nosaltres considcram que en 
gran part és aixÍ, que les infrastructures no només són 
carreteres, sinó que també poden ser infrastructures 
de caire social i d'aJtres í que en qualsevol cas seria 
poc convenient per al moment qÍl:e ens trobam, per a 
l'etapa en que ens trobam del Fons de Compensació, 
d'introduir el Capítol VII i la possibilitat de transfe
rencjes a empreses privades, perqll!e aixo no seria si
nonim d'insuficiencia financera per a alló que és ba
sic dins la Comunitat, que és la creació de noves in· 
frastructures, per tant votarem que no en aquest 
sentit. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per p art del Grup Parlamentari POPULAR, té la 

paraula el Diputat Sr. Miguel Capó. 

EL SR. CAPO 1 GALMES: 
Gracies, Sr. President. 
Es per fixar la postura del nostre Grup quant a 

la resolució núm. 2, que diu molt dar que ha de ser.; 
vir les finalitats que la Constitució li assenyala, ' efec~ 
tivament nosaltres també li votarem a favor, I1osaltreS' 
també som molt partidaris de la Constitució, i tartlbé 
per agrair-li que posi e mfasi en aquest tema perque' 
aixo vol dir que no es compleix,perque si es complís 
exactament no importaría ni assenyalar-lo. . . i:.¡ 

= 

T 

I 
I 
.l. 

I 

T 



T 
I 

1 

.. 

DIARI DE SESSIONS / Núm. 61 / 11 de maig del 1989 2253 

Quant a la tercera, com ell ha dit, es defensa amb 
els seus mateixos termes, peró s'hauria d'haver expli
cat una mica més, coincidesc amb el Sr. Serra en 
aquest tema, i a la quarta li votarem que sí perque 
diu que s'instrumentin els mecanismes de financ;ament 
de la Comunitat Autónoma, que és precisament el pro
blema que tenim, que com jo havia explicat abans en 
la meva intervenció i coincidim totalment, el que hi 
ha és una insuficiencia financera i el Fons de Compen
sació de qualque manera el que fa és parliar aquest 
tema malament i d'una manera mal entesa perqu.e són 
mecanismes totalment i absolutament diferents. 

Quant a la cinquena també votarem que sí, per
que diu «projectes gue corresponguin tant a l'Admi
nistració Central com a l'Autonomica, Corporacions 
Locals, empreses públiques o privades» i nosaltres 
som partidans de l'empresa privada ... , no s'ho pensi, 
Sr. Quetglas, esta bé així com esta, i com que esta 
així nosaltres també li donarem suporto 

GracÍes. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula, per Pal-t del Grup Parlamentar i 

CDS, el Portaveu Sr. francesc Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS J ROSANES: 
Grac ies, Sr. President. 
En primer lloc vul! agrair als Grups Parlamenta

ris el suport que han anunciat a les nos tres propos
tes de resolució. Tant el Grup Parlamen~ari PSM-EEM 
com el POPULAR ens diuen que la nostra proposta de 
resolució núm. 3 no és suficient explicada, ju cree qus: 
al llarg del debat hi ha quedat, pero' no voldria que 
quedas per faita d'explicació. El que diu la proposta 
de resolució núm. 3 és que el Fons de Compensació 
Interterritorial es troba desvirtuat i en definitiva es 
troba desvirtuat de la seva vocació i de la seva fina
litat redistribuidora perque com que canalitza la to
talitat d'inversió nova de les Comunitats Autonomes, 
ha de suportar la responsabilitat de canalitzar inver
sions que no tenen aquesta finalitat redistribuldora, 
sinó que són altres tipus d'inversions !ligades a la 
transferencia deIs serveis amb tota normalitat i voste, 
Sr. Serra, és perfectament conscient que amb carrec 
al Fons de Compensació In terterritorial es financien 
coses que poc tenen a veure no ja amb un pla de des
envolupament regional, sinó amb unes intencions de 
desenvolupament regional, sinó que són inversions que 
moltes vegades es podrien qualíficar pdtctícament com 
a simples inversions de reposició, inversions que no 
signifiquen un increment de l'estoc de capital fix que 
signifiqui un despegue d'altres sectors de l'economia 
cap a un desenvolupament que generi ocupació o al
gun tipus de riquesa, sinó que són inversions Higa
des a la transferencia de serveis públics pLlrument i 
simplement, i com que el Fons ele Compensació Inter
territorial, a falta de la dotació d'un tram de suficien
cia financera que vagi lligada a la transferencia de 
serveis per a inversions noves, ha d'assumir aquesta 
carrega aguest Fon s de Compensació Interterritorial 
es traba desvirtuat i és una mica el que he dit abans 
des ele la tribuna i ho reiter, des del nostre pW1t de 
vista, complit el tram de suficiencia fínancera, a nos
altres no ens suposaria cap rebuig el fe t que la pal'
ticipació de Balears a un Fons de Compensació Inter
territoria 1 vertaderament reclistribulclor fas O, com pli 
da la suficiencia financera, pero, dar, com que no es 
compleix la suficiencia financera, totes les Comunitats 

Autónomes han de participar i s'ha de desvirtuar in
doure algunes variables en el Fons que no té sentit 
que hi siguin, per exemple la variable de superfície. 
Que té a veure la wperfície amb una intenció redis
tribuldora? La superfície té més a veure amb el que 
és la dotació de serveis, absolutament normal dins un 
tram de suiic~encia, aquesta és l'explicació d'aquest 
punt núm. 3. 

Sr. Capó, no tengui por, jo vull mantenir el tema 
de les empreses privades en el núm. S, perque en de
finitiva el que cerca el Fons de Compensació Inrerk r
ritorial és l'exercici d'aquesta solidaritat, l'exereici de 
la correcció deIs desequilibris economics intertern~u

rials, sense perjudici d'intencions sobre qui ho fa i 
si en un determiJlat rn0J11ent una empresa privada, per 
les raons que sigui, té uns plans i uns proj ectes que 
puguin ser catalogats i puguin ser qualificats dins el 
Fons de Compensació Intertenitorial, crec que dotar 
de b suficí en t flexibilitat perqu,e aixo sigui possible, 
no necessari ni obligatori, no l1i és de més. 

Aquesta mateixa raó serveix per a l'objecció que 
ha posat el Portaveu del Grup Parlamentari SOCIA
LISTA i supos que en relació amb les altres postures 
no cal cap aItra cxplicació. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESlDENT: 
Per defensar les propostes del Grup Parlamentari 

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

EL SR. SERRA I BUSQUETS: 
Grácics, Sr. Prc.,idcl1l. 
Hem volgut ser molt sintetics amb les cinc pro

postes de resolució i prOClU"arem ser-ho també en la 
seva defensa en aquest momento 

La primera és una proposta no sal tres díríem que 
de fons, en tant entenem que s'han de reformar els 
critcrís del Fons de Compensació, pero abans d'aquests 
critcris ser reform ats ha d'anal' necessariament acom
panyat del que sempre hem comentat, suficiencia fí
nancera i al mateix iemps d'un bon sistema de finan
¡;ació que anivelE els serveis públics fonamentals. Ales
hores creim que aquest primer punt és basic per vell
re sí es pot avanr;ar i fer una síntesi entre allo que 
és el Fons incardinat díns un sistema de finan¡;ació 
general. 

Una segona proposta, que de fet són nou propos
tes en una, a aixó cm refería quan he dít que havÍem 
estar s intetics , n'haguéssim pogut posar nou i n'hem 
posat una que en recull nou, í són precisament nou 
propostes que creim que són les més posítives i més 
clares de les quinze que el clocument de la Conselle
ria d'Hisenela ha presentat en aquest Parlament i 
creím que són, ja deim, nou propostes absolutament 
senzíllcs, clares·· i perfectament assumibles. 

Després vénen tres punts més que de fet els plan
tejam d'una manera que nosaltres creim simple, pero 
que a la vegada és contundent. La insularitat afec ta 
les riles, aixo ho sabem tots, hi ha molts de números, 
molts d'estudis, etc., peró nosa ltres en Iloc de parlar 
de certs índexs només parlam de dos que són periec
lament clars a nive!l estadístic, l' encaríment deIs 
transports de mercaderies i de persones i els produc
les basies que es van enearint; com que d'aquesta es
tadística sí que en poclem disposar feta des de la Co
munítat Autónoma, no feta dcs c\'altres bandes, creim 
que és un altl'e element clau per incloure dins el Fons 
de Compensació í aquí "í que feim el pont o ha Ili-
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gam amb aquest concepte el'insularitat, i ens pareix 
molt més senzill posar-ho així que d'una altra manera. 

1 també dos temes més que pensam que afecten 
tOt5 els ciutaelans el'aquestes illes cl'una manera molt 
dircc~a. El primer, per que hem ele parlar només d'in
elexs d'emigració? Nosaltres creim que són importants, 
no tocaríem deis projectes ele ¡'Estat respecte de la 
genl que ha el'emigrar, pero nosal tres que som en 
aquests moments una tena eI'immigrants, el que vo
lem és que s'integrin o sL:!nzillament intentar-ho a tra
vés el'uns programes concrets; creim que els progra
mes deslinats a la integració deIs immigrants són una 
qüestió vital per a les Illes Balears i creim que han 
de ser aelequaelamenl tinan<;als, i és curiós, no hi ha 
ni un sol programa al Prcs3upost General ele l'Estat, 
ni un sol programa al pressupost de la Comunitat Au
lanoma amb aquest objectiu. Per tant sí a la integra
ció deIs immigrants, i reclamem-ne una partida al Fons 
de Compensació. 

El mateix podem dir dels costos excepcionals de
rivats de conservaeió d'espais naturals; és més dar 
que l'aigua que davant la si tuaeió economica de les 
IlIes Balears a causa de la destrucció constant d'es
país naturals, la conservació costa i costara i creim 
que ha de ser també un factor d'equilibri, i si un Go
vern de l'Estat vol entendre que unes Illes Balears 
s'han de mantenir amb espais naturals conservats i 
que han de ser objecte d'un turisme de qualitat, no hi 
ha dubte que s'ha d'entendre des de tots els ambits 
de la societat i també de l'Estat la conservació el'a
quests espais naturals. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus elels Grups Parlamentaris que vul

guin intervenir? 
Per part elel Grup Parlamentari CDS, té la parau

la el Portaveu Sr. Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Molt breument, Sr. President, per fixar la pOS1ClO 

del nostre Grup, que será favorable a la proposta de 
resolució núm. 1; quant a la núm. 2, hauríem de ma
lisar, per que significa suport a part deIs quinze punts 
del Govern, amb molts deI s quals coincidim, pero no 
amb tots, n'hi ha alguns que quan arribem a les pro
postes del Grup POPULAR que fan referencia directa 
a les del Govern, ja matisarem la nostra postura en 
relació amb aquestes. 

En relació amb les 3, 4 i 5, m'agradaria explicar
me, són tres pro postes de resolució a les quals no es 
pot dir que no, pero em pareix que no s'han encaixat 
bé, no vol dir que no siguin congruents, vol dir que 
s'han encaixat bé al terna del que és, del que hauria 
de ser el Fons de Compensació Interterritorial, és a 
dir, el que no sé és si el Grup pretén que aixa s'in
clogui com a variables a l'hora de determinar el re
partiment del Fons o que constitueixi partides, perque 
ho ha dit en un determinat moment, no s'entén massa 
bé, és a dir, jo crec que les variables del Fons de Com
pensació Interterritorial han de ser variables sacio-eco
nomiques objectives no lligades als programes i a les 
intencions i als objectius que tengui un determinat 
Govern; siguin aquells objectius tan lloables com la 
conservació deIs espais naturals, la integració deIs emi
gran~s o que responguin a una detenninada problema
tica com pugui ser la del cost del transport per trac
tar-se d'insularitat, pero és que no constitueixen va-

riables soclO-economiques. Per tan t, ja dic, no e::, ])ot 
dir que no, perque és una preocupació que compartim, 
pero no ho ncabam de trobar ben encaixat dins el de
bat i molt manco dins els criteris el 'una nova L1ci de 
Fons de Compcnsació Interterritorial. 

Gracics, Sr. President. 

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

la paraula el Diputat Sr. Valenciano. 

EL SR. VALENCIANO 1 LOPEZ: 
Gracies, Sr. President. 
Per [ixar la posició L1e1 lJoslrlt Grup respecte de 

les propostes de resolució del Grup Parlamentari PSM
EEM. Respecte de la primera, on es diu que el Par
lamenl de les IlIes Balears insta el Govern de l'Estat 
que qualsevol reforma que realitzi del Fons de Com
pensació Interterritorial vagi precedida d'una profun
da revisió del sistema de tinan(,:ació, nosaltres opinam 
que no ha d'anar precedida, que ha el'anar acompanya
da, tal com reflectim a la nostra resolució núm. 12; 
per tant, en aquest sentit, la posició del noslre Grup 
sera d'abstenció. 

Referent a la segana proposta de resolució, dema
narem vot separat i ]a r..ostra paslclO, per ser més 
breus, ja la reflectira el nostre Portaveu quan fixi la 
posició respecte de la resolució del Partit POPULAR. 

Amb la proposta de resolució tercera hi estam d'a
cord, l'actual L1ei del Fons ja té en compte el fet de 
la insularitat i estam d'acord que continul essent in
closa aquesta variable. 

Referent a la quarta i a la cinquena de tenir en 
compte els costos deIs programes destinats a la inte
gració deIs immigrants i els costos derivats de la con
servació d'espais," naturals-, nosaltres opinam també, _ 
com el representant del CDS, que s'han encaixat mólt 
bé i que Eins i tot tal vegada tent una analisi seriosa 
d'aquestes dues variables, es podria donar el cas que 
fossin fins i tot perjudicials per a les nostres illes. En 
aquest sentit, nosaltres opinam que hi ha a!tres va
riables que es poden tenir en compte a part d'aques
tes i per aixo proposam a la nostra proposició núm. 
5 que s'elabori un índex socio-~conamic, un índex sin
tetic de benestar social que inclouria la quarta, la cin
quena i d'altres aspectes que no tenen en compte 
aquestes dues; per tant, hi votarem en contra. 

Gracies. 

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

paraula el Diputat Sr. Miquel Capó. 

EL SR. CAPO 1 GALMES: 
Moltes gracies, Sr. President. 
També és per fixar posició; jo li vull dir que nos

aItres en principi votarem a favor de totes les propos
tes de resolució del Grup Parlamentari PSM-EEM per
que tenen una clara intencionalitat política; és una 
llastima efectivament, com s'ha dit, que aixo no es pu
gui plasmar en una fórmula matematica per poder-ho 
incloure en el Fons i sigui indiscutible de qualque ma
nera, pero sí que hi ha una clara intencionalitat que 
a nosaltres també ens va bé. 

La proposta núm. 1 diu de la desnivellació deis" 
serveis públics fonamentals, efectivament nosa11res hi 
estam d'acord; realment no es diu com s'han d'anive
llar ni de quina manera, pero jo cree que aixo és un 
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.pbC massa complicat per a una hora de temps, perb 
él" qúe és cIar és que la voluntat és que s'anivellin i a 
nosaltres ens pareix bé que s'anivellin cap a la pobla
Ció que rep tots aquests serveis. 

Ouant a la proposta núm. 2, efectivament aques
ta es defensa amb eIs seus termes, són resolucions nos
tres, per tant li donam suporto La proposta núm. 3 
diu, quant als problemes derivats de la insularitat, diu 
que efectivament hi ha l'encariment deIs transports 
deIs productes basics derivats deIs imputs produits 
per la mateixa insuIaritat, uns imputs que ja són molt 
antics, recordem que són els plus d'insularitat que te
ni en els funcionaris en aquells temps, pero que de 
qualque manera ve a ser un impost més que pagam 
peI mer fet de viure en una illa i aixo sí que de qual
que manera s'hauria de regular un poe més i aquí sí 
que no hi ha justificació possible, vull dir que la ma
teixa llei ho contempla, el que passa és que mai no 
s'ha tengut en compte d'acord amb les realitats insu
lars, almanco d'aquest arxipelag, de l'altre no ho vull 
dir. 

Ouant a la quarta i la cinquena, en la quarta hem 
coincidit, vost,e parla d'integració, nosaltres hem par
lat de la importancia deIs immigrants, no era exacta
ment aixo, pero basicament també coincidim i amb la 
cinquena també, perque nosaltres som partidaris de la 
consenració deis espais naturals, si qualque vega da ens 
han frenat algunes coses han estat el possible cost i les 
possibles indemnitzacions, pero si aixo vengués a tra
vés del Fons de Compensació Interterritorial jo li do
naria l'enhorabona i aquí, en aquest Parbment, hi hal1-
ria una pau extraordinaria. ,. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Diputat Sr. Serra, per part del 

Grup Parlamentari PSM-EEM. 

EL SR. SERRA 1 BUSOUETS: 
Agralm els suports i les veus ponderadament crí

tiques, pero hi ha dues o tres qüestions que hem de 
matisar indubtablement. 

El Fons de Compensació va lligat a un sistema glo
bal de finan<;:ació, si no es canvia aquest sistema glo
bal de finan<;ació, els canvis que es puguin introduir 
en el Fons de Compensació seran apeda<;aments, d'a
qUÍ ve la primera proposta clara. Després, referent a 
la tercera, la quarta i la cinquena, m'ha astorat sen
tir que no era quan~ificat el tema del transport i de 
l'encariment de productes basics, a mi em pareix que 
qualsevol ciutadil de qualsevol d'aquestes illes sap per
fectament a que ens referim i d'estudis estadístics n'hi 
ha un sac; en conseqüencia, em pareix que parlar que 
no s'ha d'insistir en Qqucst tcma com a tema clarís
sim de la insularitat, seria absolutament absurdo 

1 ara ve el tema de la integració de\s immigrants 
amb les variables integradores que es vulguin, és a 
dir, aixo sí que és clar, és una expressió, pero el tema 
de la immigració és una realitat en aquesta illa i jo 
no voldría reproduir debats que hi ha hagut, debats 
buits de contingut sobre el tema ele1s immigrants, pero 
sí dir que o bé es fa una feina d'integ¡-ació i per tant 
som davant una variable social que lbvors s'ha de 
quantificar en funció deIs programes, pero aquí ve el 
re, aquí ve la negociació amb el Govern ele I'Estat, 
aquí vénen els tecnics d'un Govern que hauran de 
quantificar el que es pugui fer dins un projecte més 
o menys a curt termini o a mig termini, igual que 3mb 

els espais naturals. Es clar que no és una variable 
quantificada en fórmula aquí, només faltaria aixo, si 
és quasi impossible, a més a més ara feim un debat 
político Ara bé, nosaItres sabem que un Govern que 
vulgui negociar correctament, un Govern de l'Estat que 
vulgui ser receptor del problema de la immigració, no 
només del de l'emigració, és que és curiós, parlam 
sempre amb mentalitat centralista, senyors, parlam de 
variable d'emigració tot el capvespre i és quantificada 
i formulada, pero quan deim és que aquÍ hi ha els 
emigrants, pero els emigrants que han vengut aquÍ, 
llavors aixo no encaixa, aixo no convé, aixo em pareix 
que és absurd i és fugir del tema, i el mateix referent 
als espais naturals, creim que és evident, dins un Es
tat hem de ser solidaris amb tots els problemes de 
feina, de seguretat social, d'estat per al benestar, pero 
si volem conservar espais naturals evidentment n'hi 
ha que s'han de pagar. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Gll.lp Parlamentari SOCIALISTA i 

pcr defensar les seves propostes de rcsolució, té la 
paraula el Diputat Sr. Josep Alfonso i Villanucva. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA: 
Sr. Presidcnl. Sres. i Srs. Diputats. 

El Grup SOCIALISTA duim unes propostes de re
solució que intenten adaptar-se d'una forma la més 
exacta possible a la Proposició no de Llei 762/88. 

La primera ele totes és c1eixar constancia que la 
Comunicació del Govern i les propostes de resolució 
no permeten, com hem dit en el debat, coneixer que 
si una proposta de modificació d'una variable o d'un 
sistema sera més o manco beneficiós per a aquesta 
Comunitat Autonoma i com que és impossible avui per 
avui conelxer si una variació, com ens proposa el Go
vern, de la variable emigració és positiva o negativa 
per a la Comunitat Autonoma així com es proposa; 
nosaItres creim, en aquest cas o en els aItres, que evi
dentment les proposicions del Govern són voluntaris
tes i així ho proposam com a primera proposta de re
solució. 

La segona pro posta de resolució té un pes especí
fic oins aquest debat. Hem dit abans que existien tres 
possibilitats de cara a la possible modificació de la 
Llei del Fons; primera possibilitat, que no es modifi
qui la Llei del Fons, no obliga la 1Iei que s'hagi de 
modificar. que no es modifiqui i que duri fins a l'any 
1991, moment en que es pugui modificar tot el siste
ma de finan¡;:ament. Aquí hem escoltat, tant en el de
bat com ara en les propostes de resolució, altres Il
lustres Diputats que no tenen el tema cIar; el parla
ment, si hem ele dir qualque cosa al Govern, s'haura 
de decantar per una solució o per una altra. el que és 
impossible és decan1ar-se per les tres solucions, tret 
d'ajornar la decisió fins que tenguem quantificat que 
és el millor per a la Comunitat Autonoma. Aquí hi ha 
hagut IHustres Diputats que es decanten per una i 
per una altra solució, situacions absolutament impos
sibles. Si es modifiquen les variables, no és possible 
deixar la Ilei sense tocar i aixo, hem de ser clars, com 
no és pcssible modificar tot el sistema finan<;:cr, hau
ríem de ser ccngrucnts i jo deman als Grups Parla
men':aris que s'ho pensin, perque també hi ha hagut 
suports a propostcs d'nIustres Diputats que demos
tren una incongruencia, en aquest aspecte, com a mí
nim incomprensible per Q nosaltres. 
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Nosaltrcs dcmanam al Govern que ens faci un es
tudi amb les tres possibilitats que hi ha, quina situa
ció tcnclriem si es creassi n dos Fans, perque no és 
exactament igual un Fons ele Compensació només amb 
l'efecte reelistributiu i de millora deIs desequilibris re
gianals i un allre Fons per a aquclles Comunitats que 
no intervenguessin, una si\uació possible, el Govem ens 
hauria ele dir: en aquesta si \uació el 25 %l, el 15 %, el 
12 %, el 14 %l en un Fons del 30 seria aquest, CIl un 
altre seria aguest altre, la distribució en aguest sen
tít seria així, i podriem -evident no c1ins un PIe, sinó 
dins una Ponéncia- aportar idees quantificades per 
poder discutir aques ta especie ele cimera que el Con
seller el'Economia vol produir en aquestes i!les Gmb 
els reslants Consellers d'Economia de les altres Comu
nitats Autonomes per discutir aquest tema, perque el 
que jo tem és que amb les propostes de resolució que 
es veuen i sense haver-n'hi cap de quantificada, on s'a
nira és a veure com es reparteix el pastís i una ve
gada repartit el pas tís es CCrC3J'a una fónnula poli no

mica que doni contingut malemaLic a ,quest reparti
ment de pastís, i la veritaL, pe r rer aixQ, per que kil11 
deba\ ele finan<;ació i per que feim ti baL del Fons? 

Nosaltres creil11 , com a mínim, que en aquest cas 
la nostra Comunitat Autonoma sempre hi perdra, pcr
que políticament no tenim massa pes, som 600.000 o 
700.000 habitants, perque som la regió o la Comuni tat 
Autonoma de renda per capita més alta, perque a pe
sar de tots els problemes d'immigració que tenim r e
sulta que la gent no deu ser masoquista quan ve aquí, 
deuen estar pitjor a Andalusia o a Extremadura si vé
nen aquí, o a CastelIa, no creim que siguin masoquis
tes, o eleuen viure millor aquí els estrangers que vé
nen d'Anglaterra a viure aquí, o cl'Alemanya, la yeri
tat és que no crec que tothom sigui masoquista. 

Resulta que en aquesta Comunitat es viu bastant 
bé, resulta que tenim la millqr renda per capita cl'Es
panya i lógicament, a I'hora de repartir un pastís sen
se critcris matematics seriosos previs, ens tocara el 
tros pitjor i la culpa sera perque no ens hem plante
jat seriosament fórmules altematives per poder dis
cutir quantificadament que és el millor per a la Co
munitat Autonoma i aixo és responsabilitat del Govcrn 
de la Comunitat Autonoma, responsabilitat del Grup 
Parlamen tari que li dóna suport, que li hauria d 'exi
gir precisament la quantificació el'aquestes dades, ho 
hem ele dir així ele clar, senyors del Govern, mentre 
no siguin capa¡;:os ele saber la modificació d'una va
riable on ens du, el tros de pastís ens tocara més pc
tit. Els Srs. Consellcrs de Catalunva, d'Andalusia o del 
País Basc estic segur que quan s·;acosten a una nego
ciació d'aquestes saben perfectament qualsevol modi
ficació de percentatge petit; la demostració més clara 
d'aixó són les discussions de Catalunya, aixó ja ho sap 
qualsevol, han publicat estudis, que tenien les tenclen
cies d'emigració i sabien que alIó que acordaven l'any 
85, rany 87 els seria favorable. ho sabien i ha estat 
ver. Aquí anam amb les mans damunt el cap i els cal
<;ons desfets, com diuen a Mallorca; nosaltres no ens 
volem decantar per cap de les possibilita!s, n'hi ha 
tres, i creim que amb estudis ens podríem decantar 
per una. Ens fa molta por, molta por, entrar en dis
cussió de moelificació de sistema o de modificació de 
variables i coeficients, perque nonnalment la resta de 
Comunitats Autonomes del mateix Partit polític o d'al
tres partits polítics del Govern d'aquesta Comunitat 
Autcnoma ens pegaria al carnet d'identitat. L'exemple 
més dar: jo els recoman que llegeixin el Debat sobre 

Fons de Finan¡,;:ació i sobre Finan¡;ació de Comunitats 
com Castella-Lleó, molt recent, els ho recoman i veu
ran la posició elel Sr. Aznar i del seu Govern -ara 
també sera Govern del CDS- respec te ele la poca fi
nanc;ació i redisiribució ele les inversions del Fans de 
Compensació i deis FEDERS per a aquestes Comuni
.tals Autonomes. 

Senyors, bem de ser con scients de la !lastra po
sició, anar amb els ulls tancats a un debat d'aquesta 
categoria, on es juga la distribució e1el pas tís, cm pa
rei:\. una situació molt perillosa i que: al final cns per
judicara i la culpa, senyors del Govcm, ho dic perque 
quedi reflectit, sera de vostes. 

E s evielcnt que al pun\ quart reiteram dues reso
lucions aprovades i no complides pel Govern, pero 
molt importants i que han sortit i que el Sr. Sena les 
ha esmentades i tothom les esmenta, fins i tot el Go
vern, que són els famosos serveis mínims, la Llei de 
Serveis Mínims, i també l'evalució i la tendencia de 
l'alur; esperem que les aprovin i les duguin enclavant. 

Introclui·m, en el punl núm . 5, una cosa mol~ més 
completa que les parcialitats, senyors del Govern, que 
vostes propasen. Demanam la definició d'un índex sin
tetic de benestar social, entre altres coses perque pot 
ser que en aquest cas -no ho sabem; és que no sa
bem res o quasi res- la nostra Comunitat Autónoma 
no estigui tan avan¡;;ada, pot ser que estiguem un poc 
més enrera i ens beneficiaria estar-hi, pot ser, ho hau
ríem de veure, i creim que els tuncionaris que té el 
Govern i si no, que els contracti, ja que els contracta 
per a moltes coses, s'ha gastat 1.000 milions de pes
setes en informatica, imaginin si en poden fer de co
ses. Hauríem de dur endavant, per tant, aquest índex 
sintetic de benestar social per demanar la seva intro
clucció i hem de ser clars, si ens va bé, i si no ens hi 
va tal vegada també, p ero sobretot si ens va bé, in
trodu~r-ID cóm una nOVQ variable dins la clistribució 
elel Fons, lógicament amb el sistema B que nosaltres 
proposam, si tos el sistema A ja seria una altra cosa, 
i obviament que el Fons de Compensa ció Interterrito
rial o el Fons Estructural o el Fons d'Anivellació o 
com li vl.llguin dir en un cas o en un altre, ha de ser 
incardinat totalment dins un Pla de Desenvolupament 
Regional, totalment incarelinat, .encara que no hagi es
tat obligació dllr-ho de cara a BrusscHcs perque aques
ta Comunitat Autonoma no som del grup 1, cosa que 
n'estic contentíssim, jo no sé vost'es, pero crec que 
qualsevol ciutada el'aquestes illes esta molt contept 
el'estar clins el gntp 2, que és el ~rup ele major renda 
i de major benestar i de major riquesa, crec que to~
hom n'esta content, pero, dar, no hem hagut de pre
sentar rapidarnent i d'acord amb les elirectrius euro
pees aquest pla de desenvolupamen t regional. Nosal
tres creim que ja és hora -no sé quants d'anys fa . el 
Sr. Soler ja va presentar una especie d'es!udi que va 
quedar dins un armari perque no es va atrevir ni eH 
a elur-Io enclavant, una esp'~cie d'estudi sobre el pla 
de desenvolupament regional , el poelriem dur, deu ser 
per aquí, pe! Parlament, arxivat, perque no hi va haver 
manera que l'atacassin bé- que ens duguin un pla de 
desenvolupament regional on quedin incardinades ·les 
inversions coordinades -Sr. Serra, en aixo li don tata 
la raó- amb Ajuntaments, amb el Consell Insular, etc;, 
com han fet, tom a posar els exemp'es d'uns Gover;ns, 
com han fe~ Castella-Lleó, Castella-La Manxa. An.dalJ..l
sia, Extremadura, etc., com ha fet tothom dins aques~ 
país o quasi tothom manco la Comunitat Autonomade 
les Illes Ba!ears. u 
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Acab ja, perque al punt 7 -jo cree que m'hi ce
nyesc, pero si vol no diré res més- nosaltres també 
demanam logicament que es compleixin els programes 
d'inversió d'una forma escrupolosa, que aixo és un bon 
argument per a la finan<,:ació de la oo', no hi vull tor
nar a entrar, i feim nos tres i demanarem que es vo
tin quan ens pertoqui cinc punts que proposa el Go
vern, per que no?, cinc d'aquestes conclusions les tro
bam adequades, de moment perque es quantifiquin, 
pero les trobam adequades i les proposam per vota
ció. 

No fa falta llegir-les, supos que tots les han vist 
i les han estudiades, pero podríem acabar només dient 
una cosa: crec que aquest Parlament ha de conside
rar molt seriosament cap on van les resolucions que 
aprova, les declaracions, siguin congruents, escaiguin 
o no escaiguin, les declaracions de principis no hau
rien d'anar amb les propostes de resolució, la veritat. 

Res més. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. portaveus deIs Grups Parlamentaris que vul

guin intervenir? 
Per part elel Grup l.'arIamentari CDS, té la parau

la el Portaveu Sr. Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS I ROSANES: 
Gracies, Sr. Presielent. 
Posició del nostre Grup en re1ació amb les pro

postes del Grup SOCIALISTA: Ens abstendrem a la 
primera, perque encara que entenem aIguns elels ar
guments, no \'aloram de m:lnera tot:llment negativa el 
document del Govern, pensam que és ,'Un document re
lativament bo de contengut polític, que vostes el que 
troben a faltar és un contengut tecnic o un contengut 
analític que demanen en el segon punt, al qual dona
rem suport, pero entenem que no és necessari rebut
jar el primer per demanar el segon i aleshores al pri
mer punt ens abstendrem i en canvi donarem suport 
al segon perque ens pareix que seria un estudi i una 
simulació relativament bona ele fer, amb instruments 
informatics és una qüestió relativament senzilla, en
cara que aparentment la definició pugui semblar apa
ratosa i complicada és relativament senzilla i podria 
ser d'una enorme riquesa per a la formació de crite
ris de tots els Grups i fins i tot del mateix Govern te
nir aquestes simulacions. 

Donarem suport a la proposta de resolució núm. 
3, també reiterar les propostes de resolució que pro
posa el núm. 4, no té major problema, igual que la 5, 
la 6 i la 7 també; en relació amb aquesta jo vull re
cordar que és molt semblant a una resolució aprova
da pe! PIe d'aquest parlament quan férem el Debat de 
Finan<;ació, on el nostre Grup, el Grup del CDS, re
clam~va uns majors ínelcxs de compliment pressupos
tari per refon;ar la postura reivindicativa del Govern 
de la Comunitat Autonoma elavant finanr;aments. No 
ens pronunciarem en relació amb la 8 i següents, per
que ho farem en votar les propostes de resolució del 
Grup Popular, que contenen les 15 del Govern j ma
tisarem la nostra posició respecte de cada una. 

Gracies , Sr. Presiden t. 

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

paraula el Diputat Sr. Miquel Capó. 

EL SR. CAPO I GALMES: 
Moltes gracies, Sr. President. 

Per fixar la posició del nostre Grup i per contes
tar al Sr. Alfonso. Quant al punt Ir., nosaltres no li 
donarem suport perque parla de fer un estudi, estudi 
i conclusions, variables, introducció d'altes i tot aixo, 
jo tampoc no puc donar suport al que eH ha dit que 
si no hi ha un plantejament seriós i ben estudiat i de 
com canvia el Fons quan es canvia una variable, etc., 
etc., tot aixo esta molt bé, esta molt ben dit i que gra
cies a ai~o Catalunya els ha tengut i té aquests aug
ments del Fons i tot aixo, jo de tot aix6 no em crec 
res, jo l'únic que dic és que nosaltres som mallorquins 
i voste també ho és i si vol trucar -no em referesc a 
cridar com els catalans, trucar jugant a truc- amb 
l'as d'oros fa poca planta, amb l'as de bastos podem 
comenc;ar afer qualque cosa i a veure si és que a 
nosaltres ens fa falta l'as de bastos i els catalans el 
tenen, pero aixo que els catalan s siguin més vius que 
nosaltres, no han estudiat més equacions diferencials 
ni han estudiat més dllcul integral ni han estudiat 
més res ele tot aixo perque l'estucli sigui la panacea i 
ha sigui tot, el que passa és q uc ll1cnlre feim estudis 
no feim alLres coses i q ui dies passa anys empeny i 
hem d'anar alerta que el subconscicnt no ens traeixi 
amb aixo. En definitiva, hem de defensar moltes ve
gades l'indefensable i rnoltes vegades hem el'embullar 
la traca per tal de sortir-nos amb la nostra. 

Quant a la segona, tall1bé Ji elic que no li elona
rem supurt, pero no es preocupi, n'hi donarem a mol
tes; a la tercera, tampoc; a la quarta, sí; a la cinque
na, ter un estudi, tampoc; a la sexta, pla de desenvo
lupall1ent, tamp9c; a la séptima no li podem clonar 
suport perque crec que és mal l-edactada i clar, si diu 
«insta el Govern a l'escrupolós compliment deIs pro
grames d'inversió» vol dir que si li donassim suport 
seria que no estaríem confonnes en com es du el pro
grama d'inversió i, clar, no és el cas, per tant aixo ens 
obliga a dir-li que no; a les 8, 9, 10, 11 i 12 evident
ment li direm que sí, cosa que fins i tot també li 
agra·im, la qual cosa també vol dir una bona partici
pació i ajuda, i llavors ha acabat dient que nosaltres 
abans de fer una resolució, hauríern d'estudiar cap on 
van les resolucions. Jo crec que les resolucions d'a
quest parlament van sempre al fet que millorin els ha
bitants d'aquestes illes i en aquest cas que ens ocupa 
avui el que volem és que no se'ns tracti tan injusta
ment com creim que se'ns ha tractat i que si han de 
fer estudis, nosaltres som 600.000 habitants, que els 
estudú l'Administració Central alXl com vulgui, que 
faci el que vulgui, pero que ens cloni més mitjans, que 
és el que necessitam. 

Per tant, dins aquest plantejament, ja li dic, Ji do
narem el suport que li he anunciat a cada proposta. 

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

paraula el Diputat Sr. Alfonso. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A: 
Sí, agrair al CDS la seva maniEestació de suport 

a la majoria, practicamcnt a toks les proposicions, i 
respecte del Grup POPULAR crec que es podria resu
mir tot el que jo he de dir en una expressió molt co
neguda i molt rebutjada en aquest país, allo de «vivan 
las caenas». 

EL SR. PRESTDENT: 
Per dcfensar la Praposta de Rcsolució del Grup 

POPULAR, té la paraula el Diputat Sr. Miquel Capó. 
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EL SR. CAPO 1 GALMES: 

Moltes gracies, Sr. President. 
La Proposta del Grup POPULAR es defensa aL1lb 

els mateixos termes elc l'estudi que ha plantcj3~c el 
Govenl, per [3nt nosaltres li elonarem supon, n ident
ment. 

EL SR, PRESIDENT: 
Srs. Portaveus que vulguin intervenir? 
Per part del Grup Parlamentari CDS, té la paran

la el Portaveu Sr. Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS I ROSANES: 
Jo vull m'~lDifestar la me va conformitat amb la 

practica totalitat de les 15 conclusions, les 15 propos
tes, no sé com anomena1'-les, propostes elel Govcrn qUé 

el Grup Parlamentari POPULAR f3 seves C0111 3 pro
postes de resolució. Simplemcnt jo voldria manifestar 
alguns matisos en relació amb clues el'aquestes propos
tes, la cinquena i la sisen3 en concret, jo crec que a 
la cinquena, ja li hem dit reiteraclament al Sr. Conse
ller li ha dit moltes vegades el Sr. Alfonso i jo mateix 
que creim que és incorrecte parlar de població ele fet 
com a variable a tenir en compte en relació amb la 
població ele dret que existeix actualment, crec que cn 
el Debat de Finan¡;ació varem trobar una fórmula més 
adequada, tan adequada que fins i tot el Parti! Socia
lista la va votar, perqul': deiem població c1emanclador3 
reix, molt millar l'esperit de la variable que hem el'in
de sel\Teis de manera ponderada i aixo rccoUia, em pa
troduir, és a dir, la variable població que demanda 
serveis, pero no tots els serveis, sinó ponderant als 
serveis que es veuen afectats per aquest incremen t ele 
demanela. 

Aixo per un costat, pero 3ixo podria ser una cs
mena purament tecnica i que podríem passar per alt 
deixant clar que la intenció és aquesta, el que nosal
tres no podem votar de cap rnaner3 Sr. Forcaeles, en
cara que voste em digui que hi hagi companys del mcu 
Partit de Canaries que Ji manileslin, supos que en pri
vat, el scu acorcl, nosaltrcs no poclem recalzar que la 
mar s'amidi per heclarees i aixo és un tcma que fa que 
no poclcm votar el punt 6; llavors, si la benevolencia 
elel president ens permetia una votació separada en 
relació amb el punt 6, nosaltrcs matisaríem la no~tra 
postura, pero ele no ser aixÍ per venlura ens oblig3ria 
a una abstenció. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA, t~ 

la paraula el Diputat Sr. Alfonso. 

EL SR. ALFONSO I VILLANUEVA: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Les propostes reproduldes en un simple escrit, 

pero sense reproduir les propostes del Grup POPU
LAR, és a dir, les concJusions del Govern, en definiti
va, són recolzables en parto Nosaltres no només do
narem suport a un parell -perque aixo era un estucli 
del Govem, no era de cap Grup- sinó que n'hem fe
tes algunes nostres, pero n'hi ha que rcalment, jo no 
sé si el Govern s'ho ha pensat bé, pero ens pareix que 
són incongruents 21mb el seu discurs, 21mb el discl1rs 
del documento 

Quant a la segona Proposta de Resolució, pel que 
ha dit el Sr. Capó creim que no han entes una res 0-

lució nostra en el mateix sentit, perque aquesta sego-

]la elel Govern no hi ha qui l'entengui, encara llillgÚ 
no I'ha explicada i no hi ha qui l'entengui . «Identifi
car no sólo la intensidael del problema elel pam, sino 
su magni tuel concreta según el territorio» sense elir 
l'impartant del tema és elue a les miljanes desaparcixi 
el 0, sinó que l'atur sigui computat per totes les Co
munitats Autonomes sense dir aixó és ben igual que 
no dir res i no beneficia rnÍllimamen t la COIl1unitat 
Autónoma el'aquÍ, ni mica; s'han equivocat, ]'haurien 
ele rectificar, retirar-la i clonar supon a \a nostra, que 
diu el mateix pero ben dit. No és per res, si parlam 
seriosament s'ho llegeixin i vel1ran que eliu el mateix 
pero aixÍ com pertoca, el mateix només amb la varia
ció que el O nosaltres eleim que es retiri i vos tes no ho 
diuen, tal vegada és que no se n'han adonat. 

La quarta encara és molt més incongruent. Si vos
tes a l'estudi diuen que els moviments migratoris han 
tengut un efecte explosiu en una mit.iana de 10 anys, 
com és possible que ara cleJensin una mitjana més 
curLa? Com és possible? Dins quin cap cap aiJoéD? Pa-
1'eix que només cap dins el cap elel Grup Popular, pa
reix que és així com deia el Sr. Godino un poc en veu 
"lta, és ver, és que dir aixó és dolenl, idó reiterem 
més i més i més que sigui dolent, és que és dir el 
mateix, no sé com no se n'adonen, no ho entenc, és 
«mantenella i no enmendalla». 

Bé, el tema de la «superficie marina» és que no 
Ji podem donar suport i molt manco quan diu «super
ficie marina relevante»: Que és, quan hi ha temporal? 
Es que no sabem ni que ,,01 dir, és que no sabem ni 
que vol dir aquesta «superficie marina relevante». Hi 
ha «superficies marinas no relevanles»? Que és, la «ma
rca baja»? Al Mecliterrani no n'hi ha o són petitíssi
mes les marees, no són perceptibles, tal vegada a Ciu
[adella quan hi hª una rissaga, pero no l'anirem a me
dir perque ens ·énganxa; per tant ens agradaria que 
qualcú ens digués que vol dir aixo, pero vaja, enca
ra que ens ha expliquin ,da superficie marina» no s'ho 
beu ningú i només ho proposen vostes. 

A la cinquena, que és "población de hecho y de 
clere;:ho», 110saltres ens abstendrcm. La veritat és que 
estam cansats ele dir-los que no saben que diuen, ja 
es tam cansats de dir-ho, si volen dir el nombre d'a
parLlmenls ho cliguin, si volenclir el que varem dir a 
la Proposició elel Debat de Finarc;:ació, li haguéssim 
clonat supor', pero clonar suport a una cosa que no té 
cap pes específic i amb la qual vostes valen dir una 
altra COSé), em pareix que no és logic i ens abstendrem. 
Qualque vegada diguin alló que volen clir i no utilit
zin termes jurídics que volen dir una altra cosa. 

Estam d'acord amb la ponderació de renda 
per capita, etc., etc, Obviament no estarem d'acord en 
aCJues~ moment, conjunturalment, que estenguin la des
tinació del Fons a subvcncions incentivad ores d'inver
sió i no estarem d'acord perque ja sabem qu~ són 
aquestes subvencions; si hi ha un deEicit, com deiero 
abans, d'infrastructura, obviamen 1 s'ha d'actuar en 
aquells moments en aquesta Comunitat Autónoma en 
aquest sentit; més endavant, quan aquest deficit d'il!~ 
frastructura sigui superat, podrem anar a al tres coses; 
pero en aquests moments, conjunturalment no, i coro 
que la Llei del Fons cada cinc anys du una altra de
ci ió oro és logi , cree que es po esperar. 

Jo demanaria que quaIcú m'explicas la 12 1. si é:; 
e l que jo entenc, en que pot beneficiar la ComUJ1itati 
Au'.onoma. 51 dins el Fons s'ha d'introduir un coefi-

. ~ r>T 
C),enl que L8ei que es computi la des peSa corrent que' 
produe ix la nova illversió rea1ilzada, si vol dir aixó j 

l 
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les inversions de reposició hem fet, em perdonin l'ex
pressió, el negoci de na Peix F rit, perque duranl cinc 
anys hem estat discriminats i si ara introduYm l'inver
sió o reposició i la despesa C01Tcnt produ 'ida per unes 
Comunitats la inversió de les quals ha estat molt més 
alta, encara acumularem i arribarem a un moment que 
'aquesta acurnulació no només ens deixara a nosaltres 
a O o en negatiu, sinó que deixara rEstat sense un 
:eentim. Jo crec que quan es fan proposicions, s'ha de 
,dir on anam; aquesta, senyors del Govem, ens perju
dica i molt. 

Les dues següents, senyors del Govem, la 14 i la 
15, són simples declaracions, a aixo qualsevol pot dir 
que sí, pero a mi m'agradaria que el Sr. Conseller d'E
conomia pensas un poc el que li he dit -no hi era, 
pero el Sr. Huguet prenia nota- i que com a mÍnim 
llevi aquestes contradiccions o aquestes resolucions 
que són perjudicials per a la Comunitat Autonoma de 
les Iiles Balears, perque amb aquestes resolucions 
s'hauran de moure i quasi segur que qualcú els clira: 
hi estam d'acord, nornés que hi pcrdreu vosaltres , per
que tant amb la 13 com amb la modificació del saldo 
migratori hi perdem. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Acabat el debat...; sí, Sr. Capó. 

EL SR. CAPO I GALMES: 
Qüestió d'ordre. 
Es que aquí hi h~ una serie de propostes del Grup 

SOCIALISTA que assume ixen les nostres en una serie 
de punts, com s'ha dit; aleshores si votam per sepa
rat les del Partit Socialista, nosaltres o bé hem de du
plicar el vot o hem de caure en una contradicció. Ales
hores jo demanaria que també hi hagués una votació 
separada deis 15 punts que ha presentat el Govern, si 
fos possible_ 

EL SR. PRESJDENT: 
El que passa és que la Mesa ha considerat que 

les propostes de resolució i les del Grup Parlamentari 
POPULAR eren una sola proposta de resolució, que 
s'aprovin afirmativament e ls 15 pu n ls, aleshores passa 
que si s'aproven els anteriors es volaran en bloc els 
restants que no s'hagin vO lal. Per parl de la Mesa no 
hi ha inconvenient, tampoe, vull dir que OO . .. , pero jo 
d emanaria al - Gnl(") Pm-Iamenlaris que a l'j lora d fe.r 
les proposles de r esoluci6 m irin com les fan, perqu: 
aquesta propo. ta diu «aprobar om criterios bá ico 
que ha de contemplar la nueva Ley de Fondo de om
pensación Inl rLerritorial las 15 e ncJusiones que COn

lien I el urne llto qll '" a l r p eto ha presentado el 
Gov",rn ti esta Comuniebd utó norno-", vol dir ·que la 
votació és única per a les 15 conclusions. 

Procedirem a comenc;ar a votar i quan arribem a 
aquesta, repetesc, la Pres idencia i la Mesa creuen que 
és una sola votació j que per tant és una sola resol u
c ió que s'ba de volar, perque s'ha presentat així i així 
l'ha qualificada la Mesa, com una sola resolució, que 
vol dir que és un sol voto 

Corneuyam, ido, les votacions per orelre ele presen
tació. La primera proposta ele resolució que se sotmet 
a votació és la reri s trada amb el núm. 841 /89, del 
Crup Parlamentari MIXT, que com que em pareix que 
no s'han r e partí t haurem de proceclir a la seva lectura. 

Sr. Secretari vol procedir afer lectura _ .. ? 
S'han repartit? No cal, ido, que es llegeixin? 

Sres. i Srs. Diputats que vatio a favor de la Pro
posta de Resolució registrada amb el núm. 841/89 del 
Gmp Parlamentari MIXT, es valen posar clrets? 

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

Sres. i Srs_ Diputats que s'abstenen? Moltes gra
cies. 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 23. Vots en 
contra, 15. AbstencÍons, 3. Queda aprovada la Propos
ta de Resolució que acabam de sotmetre a votació. 

Passam a votar la Proposta de Resolució registra
da amb el núm. 842/89, del Grup Parlamentari MIXT. 

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

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

Sres. i Srs . Diputats que s'abstenen? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 26 . Vots en 

contra, 15. Abstencions , cap . Queda també aprovada la 
Proposta de Resolució que acabam de sotmetre a vo
tació . 

Passam a votació les propostes del Grup Parla
m cntari SOCIALISTA, comen¡;;ant per la Proposta 
núm. l. 

Sres . j Srs. Diputats que vOItin a favor, es volen 
posar drets? Grades. 

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es vo
len posar cl¡-e ts? 

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 
Resultat ele la Votació: Vots a favor, 12 . Vots en 

contra, 2A. Abstencions, 3. Queeb rebutjada la Propos
ta núm. 1 del Gmp Parlamentari SOCIALISTA, que 
acabam de sotmetre a votació. 

Pas sam a la Proposta a ssenyalada amb el núm. 2. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es valen 

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

len posar drets? 
Abstencions? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 18. Vots en 

contra, 23. No hi ha abstencions. Queda rebutjada la 
Proposta núm. 2 que acabam de sotmetre a votació. 

Passam a votar la núm. 3. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es valen 

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

len posar drets? 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 18. Vots en 

contra, 23. No hi ha abstencions. Queda rebutjada la 
Proposta de Resolució que acabam de sotmetre a vo
tació. 

Passam a votar la Proposta de Resoludó assenya
lada amb el núm. 4. 

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

Vots en contra? 
Abs tencions? 
Queda aprovada per unanimitat de la Cambra. 
Passam a votar la Propos ta núm. 5. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen 

posar drets? Grades. 
Sres. i Srs. Diputats que voten en cOl1tra, es vo

len posar drets? 
Sres. i Srs. Diputats que s'abs tenen? 
Resultat de la Votació: VOls a favor, 19. Vots en 

contra, 22. No hi ha abstenciol1s. Queda rebutjada la 
Proposta núm. 5 que acabam de sotmetre a votació. 

, '. - ',l',':· ' . . '.i 
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Passam a votar la Proposta ele Resolució núm. 6. 
Sres. i Srs. Diputa~s que votin a favor, es volen 

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

len posar elrc ts? 
Sres. i Srs. Diputats quc s'abstencn? 
Resul!at ele la Vo1ació: Vots a favor, 18. Vals en 

contra, 23. No hi ha abstcncions. Queda rebutjada la 
Proposta núm. 6 que acabam ele sotmetre a votació. 

Passam a votar la ProposLl núm. 7. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen 

posar drets? 
Sres. i Srs. Diputats qlle voten en contra, es vo

len posar drcts? 
Abstencions? 
Resultat ele la Votació: Vots a favor, 18. Vots en 

contra, 22. Abstencions, 1. Queela rebutjada la Propos
ta ele Resolució núm. 7 que acabam ele sotmetre a vo
tació. 

Passam a votar la Proposta ele Resolució núm. 8. 
Sí, Sr. Alfonso. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA: 
Sí, Sr. President. 
Volíem fer la votació conjunta de les 8, 9, 10, 11 

12. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, Sr. Serra. 

EL SR. SERRA I BUSQUETS: 
DemanarÍem votació separada de la núm. 11 . 

EL SR. PRESJDENT: 
Passam a votar les propostes de resolució núms. 

8, 9, 10 i 12. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen 

posar drets? 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra? 
Abstencions? 
Queden aprovades per unanimitat ele la Cambra. 
Passam a votar la Proposta de Resolució núm. 11. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es vol en 

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

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

sar drets? 
Resultat ele la Votació: Vots a favor, 37. Vots en 

contra, cap. Abstencions, 4. Queda aprovada la Propos
ta de Resolució núm. 11 elel Grup Parlamentari SO
CIALISTA que acabam de sotmetre a votació. 

I passam a votar la Proposta de Resolució del 
Grup Parlamentari POPULAR. 

Per part deIs Grups Parlamentaris, hi ha in
tencions que es voti separaelament? 

Per part de la Mesa, ates que ja s'hi han votat 
cinc, tampoc no hi ha inconvenient, encara que, com 
dic, la Proposta de Resolució és única. 

Sí, Sr. Alfonso. 

EL SR. ALFONSO I VILLANUEVA: 
Nosaltres no tenim cap inconvenient perque es vo

tin conjuntament les deu que queden, és a dir, sepa
radament les cinc que s'han votat, les cinc que tebri
cament s'han votat, cap problema perque es votin en 
conjunt 10 resolucions. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Capó. 

EL SR. CAPO 1 GALMES: 
Moltes gracies, Sr. President. 
Si com diu el Sr. Alfonso s'han de fer dos blocs, 

les que ja s'han votat i les que no s'han votat, real
rnc:nt una de dUes, o no es [an blocs u es fan blocs. 
Nosaltres demanarÍem que es fessin 15 blocs en lloc 
de dos, penló, 10 blocs manco les cinc que .ia s'han 
vota t; si és divisible, és divisible. 
EL SR. PRE~lDENT: 

En vista que no hi ha acord entre els Portaveus, 
la Mesa manté que és una sola propos~a de resolució, 
per tant es votaran les 10 que no s'han votat conjun
tament. 

(Pausa) 
Sres. i Srs. Diputats que votÍn a favor de la Pro

posta ele Resolució del Gr1.1p Parlamentari POPULAR 
ele les IlIes Balears registrada amb el núm. 844/89, es 
volen posar drets? 

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

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

Resultat ele la Votació: Vots a favor, 23. Vots en 
contra, 12. Abstencions, 6. Queda aprovada la Propos
ta ele Resolució del Grup POPULAR. 

Passam a votar les propostes de resolució del Grup 
Parlamentari CDS, que supos que s'han ele votar una 
per una, perque van separaeles, o vol que es votin to
tes conjuntament? 

Separades? 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de la Pro

posta ele Resolucü). núm. 2 del Grup Parlamentari CDS, 
es volen posar drets? Gracies. 

Sres~ i Srs. Diputats que voten en contra, es vo
len posar drets? 

Sres. ¡Srs. Diputats que s'abstenen, es vol en po
sar c1rets? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 18. Vots en 
contra, cap. Abstencions, 23: Queda aprovada la Pro
posta ele Resolució núm. 2 elel Grup Parlamentari CDS. 

Passam a votar la Proposta de Resolució núm. 3. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen 

posar elrets? 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es vo

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

sar clrets? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 6. Vots en 

contra, cap. Abstencions, 35. Queda aprovada la Pro
posta de Resolució núm. 3 que acabam de sotmetre a 
votació. 

Passam a votar la Proposta de Resolució núm. 4. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen 

posar drets? Gracies. 
Sres. ¡Srs. Diputats que voten en contra, es vo

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

sar drets? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 18. Vots en. 

contra, cap. Abstencions, 23. Queda aprováda la Prd
posta de Resolució núm. 4 que acabam de sotmetre {~ 
votació. ,j 

Passam a votar la Proposta de Resolució núm. 5. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen 

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

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

sar drets? 
(Pausa) 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 3. Vots en 

contra, 13. Abstencíons, 25. Queda rebutjada la Pro
posta de Resolució núm. 5 del Grup Parlamentari CDS. 

Passam a les propostes de resolució del Grup Par
lamentari PSM-EEM. 

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

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

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? Gracies. 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 29. Vots en 

contra, cap. Abstencions, 12. Queda aprovat el punt pri
mer de la Proposta de Resolució del Grup Parlamen
tari PSM-EEM. 

El punt núm. 2 no procedeix votar-lo perque ja 
s'ha fet anteriorment. 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de la Pro
posta de Resolució núm. 3, es volen posar drets? 

Sres. i Srs. Diputats 'que voten en contra? 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? Moltes gra-

cíes. 

= 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 38. Vots en 
contra, cap. Abstencions, 3. Queda aprovat el punt 
núm. 3 que acabam de sotmetre a votació. 

Passam a votar el punt núm. 4. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es valen 

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

len posar drets? GracÍes. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? Moltes gra

cies. 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 26. Vots en 

contra, 12. Abstencions, 3. Queda aprovat el punt núm. 
4 que acabam de sotmetre a votació. 

Passam a votar el punt núm. 5. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen 

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

len posar drets? Gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? Moltes gra

CleS. 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 26. Vats en 
contra, 12. Abstencions, 3. Queda aprovat el punt núm. 
5 de la Proposta de Resolució del Grup Parlamentari 
PSM-EEM. 

Conelos l'Orelre elel Día que hi havia per a avui, 
s'aíxeca la Sessió. 

Moltes gracies bona nit. 

'. 
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