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1) R.G.E. núm. 1199/89, presentada pel Diputat Sr. loan Mayol i Serra, del Grup Parlamentan PSM-EEM, 
amb la formulació segaent: 
" Quan té previst el Govem presentar aL Parlament La proposta de Directrius d 'Ordenaci6 Territorial?" 

2) R. G.E. núm. 1247/89, presentada pel Diputat Sr. loan Francesc L6pez i Casasnovas, del Grup Parlamenta
ri PSM-EEM, amb la formuLaci6 segaent: 
11 Per quines raons el Govem de la Comunitat Autónoma, en el moment de concedír noves freqaencies de radio 
d'acord amb la Lleí 31/1987, no ha soLlicitat la concessió d'una freqaencia per a una emissora institucional 
de la Comunitat Autónoma?" 

3) R. G.E. núm. 1377/89, presentada peZ Diputat Sr. Damia Pons i Pons, del Grup Parlamentan SOCIALIS
TA, amb la formulaci6 segaent: 
" Ates que eL Decret 73/1989 de 6 de juliol, pel qual es reconeix amb caracter provisional de denominació d' 
origen "Binisalem", barreja les formes Binisalem í Biníssalem, ¿que pensa fer la Conselleria d'Agricultura i 



2.26 DIARl DE SESSIONS I Núm. 64 / 4 octubre 1989 

Pesca per tal que l'esnzentat Decrel escablesqui com a única fomw COlTeClQ la de Binissalem, reco/lida a la re
lació de topónims de les Illes Balears i publicada per la Conselleria de Cultura, Educació i Esp0rls ?". 

4) RGE. núm. 1378/89, presentada pel Diputat Sr. Antoni Febrer i Cener, del Crup Parlamentari SOCIALIS
TA, amb la formulació següen!: 
"Quan pensa el Conseller d 'Obres Públiques i Ordenació del Territon fer honor a la paraula donada davant 
aquest Parlamen! día I2 d'abril del 1989 en relació am la rotonda de la carretera comarcal C-704 d'accés a 
Ciutadella ?" 

5) R. GE. núm. 1379/89, presentada pel Diputa! Sr. losep Alfonso i Villanueva, del Cnlp Parlamentan SO
CIALISTA, amb laformulació segrlent: 
"Té el Covern la més mínima intenció de complir l' acord unimime del Parlament de donar compte de la si
tuaciá, evoluc;ió i previsible futur de la Cooperativa Agrícola Poblense (C.A.?) i pa que no ha ha fet fins ara?" 

6) RGE. núm. 1300/89, presentada pel Diputat Sr. loan Frances López i Casasnovas, del Crup Parlamentan 
PSM-EEM, amb la formulació segrlent: 
"Per quin motiu la C.o.P.o.T no ha contestat la petició de la Comissió de Covern del c.l.M. (16 febrer 89) 
relativa a la informació Hidrológica de 1 'illa de Menorca ?". 

Il.-) ESMENA A LA TOTALITAT RG.E. núm. 1344/89, al Projecte de Llei de Credit Extraordi 
nari,R.GE.no 1284/89. 
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1.-1) PREGUNTA R.G.E.núm.1199!89,PRESENTA
DA PEL DIPUTAT SR.JOAN MAYOL 1 SERRA, DEL 
GRUP PARLAMENTARI PSM-EEM. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats, bones tardes. 

Comenc;a la Sessió, la primera d'aquest nou penode de 
Sessions, en la qual tractarem, com sempre, temes d' inte
res per al nestre poble i durem endavant el procés legisla
tiu que té encarregat aquest Parlament. 

Segons I'Ordre del Día que se'ls ha repartit, comenc;am 
pel Punt l, referit a Preguntes i per formular la registrada 
amb el nO 1199/89, sobre la proposta de Directrius d'Orde
nació Territorial, té la paraula el Diputat Sr Joan Mayol i 
Serra. 

EL SR MAYOL I SERRA: 

Gracies, Sr President. 

Crec que és innecessari repetir una vegada més en 
aquesta sala la importAncia de les Directrius d'Ordenació 
Territorial a l'esfera política de les Illes Balears, expressió 
que han utililzat membres del Govern i fins i tot el seu Pre
sident. La Llei d'Ordenació del Territori aprovada per l'an
terior Parlament donava vuit mesos de termini perque l'a
van~ d'aquestes Directrius fos presentat, vuit mesas o ter
mini que es va complir a finals del 1987. El Conseller Saiz 
ha ha reconegut aquí, a abril del 1988, i voldríem saber 
quin és l'estat de tramita ció d'aquest avan~ de les Direc
trius, tot manifestat una impaciencia gran, perque pensam 
que si les Directrius són importants, la manca de Direc
trius és greu. 

EL SR PRESIDENT: 

Per contestar té la paraula el Sr Conseller d'Ordenació 
del Territori. 

EL SR CONSELLER D'OBRES PUBLIQUES 1 OR
DENACIÓ DEL TERRITORl (Jeroni Saiz i Gomila): 

Sí, muchas gracias, Sr Presidente. 

Sr Mayal, evidentemente es importante, es importantí
sima la redacción de las Directrices, pero creo que de su 
misma exposición se deduce que la complejidad de las mis
mas hace muy difícil fijar fechas. Yo le puedo asegurar que 
con la mejor voluntad hemos intentado cumplir las fechas 
que hemos venido dando, pero la verdad es que, repito, la 
complejidad de los trabajos hace muy difícil que se puedan 
asegurar fechas. A medida que se va trabajando en ellas van 
surgiendo más dificultades para conseguir sintetizar en un 
documento coherente, que pueda ser presentado para su 
tramitación. 

En este momento lo único que le puedo asegurar es 
que estamos trabajando con la mayor intensidad que nos 

... 

permiten nuestros medios y que en cuanto estén listas se 
someterán al Parlamento. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr Mayol. 

EL SR MA YOL I SERRA: 

Sr Saiz, jo supos que no sera cap sorpresa que li di
guem que la resposta no ens pot satisfer .Aquí, el President 
del Govern va manifestar que a finals d'estiu del 1988, fa 
més d'un any, es tramitaria l'avanc; i que en el primer perío
de de sessions del 1989 entrarien al Parlament i aixo s'in
compleix i avui no ens demana un ajornament de termini, 
sinó que ens anuncia un termini indefinit, no sabem quan 
es duran. 

Jo no el cansaré enumerant reiteracions i resolucions 
del Parlament demanant aquestes Directrius. Fa uns mesas 
que un il.lustre Diputal acusava el Govern de practicar la 
desobediencia civil en la Llei de Normalització Lingüística 
i crec que la Llei d'Ordenació del Territori s'haunl d'afegir 
a aquesta llista. Avui matí mateix, un molt il.lustre membre 
de la majoria d'aquest Parlament acusava el Govern de fal
ta de voluntat política per resoldre els problemes d'Orde
nació del Territori d'aquesta Comunitat Autonoma i jo he 
de lamentar que aquesta resposta reitera o confirma de 
qualque manera aquesta impressió que consideram molt 
negativa per a totes les Illes Balears. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr. Conseller d'Ordenació del Territo-
ri. 

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

Bien, creo, Sr Presidente, que es inutil enzarzarnos en 
una discusión sobre cual es la voluntad política y mucho 
menos en estos períodos; yo lo único que le puedo asegu

rar, repito, es que la voluntad política existe y yo no entien
do que sea una desobediencia civil hacer las cosas lo mejor 
posible empleando para ello el plazo estrictamente necesa
rio. 

1-2).- PREGUNTA R.G.E. númo. 1247/89, PRESEN
TADA PEL DIPUTAT SR.JOAN FRANCESC LÓPEZ 1 
CASASNOVAS, DEL GRUP PARLAMENTARI PSM
EEM. 

EL SR PRESIDENT: 

Per formular la pregunta 1247/89 sobre la concessió 
d'una freqüencia per a una emissora institucional de la Co
munitat Autonoma, té la paraula el Diputat Sr Joan Fran
cesc López i Casasnovas. 

EL SR LÓPEZ I CASASNOVAS: 

Gracies, Sr President. 
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En el momenl de concedir noves freqücncies de nldio, 
d'acord amb la Llei 31/1987, la Comunitat Autonoma de 
les llles Balears no ha sol.licitat la concessió d'una fregüen
cia per a una emissora institucional. Nosaltres voldríem sa
ber quines raons, si és que en té cap, I'ha duit a mantenir 
aques ta pass ivita t. 

EL SR PRESIDENT: 

Pcr contestar té la paraula el Sr Vice-president del 
Govern, Sr Joan Huguet. 

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

Gracies, Sr President. 

Comenc;arem per la darrera part de la intervenció, la 
potestat de sol.licitar també és la potestat de no sol.licitar
la i per tan! decidir una cosa o I'altra no implica passivitat, 
sinó decisiÓ. 

Aquí es demana a veure per quines raons. Dones per 
dues raons molL ciares, la primera perque no consideravem 
oportú sol.licitar una emissora de freqüencia modulada am 
caracter institucional i cree que no l'ha de sorprendre que 
així ho hagi considerat aquest Govern, pot ser que un altre 
Govern ho hagués considerat d'una altra manera, i en se
gon terme, també, perque entenem que en aquestes illes hi 
ha una cobertura suficient en radios, tant en fregencia mo
dulada con en ona mitjana. 

Mo[tes gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr López i Casasnovas. 

EL SR LÓPEZ I CASASNOV AS: 

Gracies, Sr President. 

Natura[menl discrepam d'aquesta opinió, pensam que 
el dMicit en cobertura d'cmissores de canlcter institucional 
és enorme a les Illes Balears, pensam que la contribució a 
la conservació i desenvolupament de la identitat cultural a 
les Illes, a la cohesió entre els pobles de les 111 es , reclama 
una política comunicativa que aquí,en aquest Parlament, 
hem tractat ja diverses vega des i vull recordar que ancorar
se en el no-res és una decisió en qualsevo[ cas inacceptable 
des d'un punt de vista de practica política institucional se
gura de sí mateixa . 

Nosaltres continuam demanant: Té voluntat el Govern 
de les Illes Balears de complir la Moció aprovada per una
nimitat d'aquesta Cambra dia 6 de maig del 88, que diu "El 
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de I'Estat 
que en el moment de concedir noves freqüencies de rMio 
d'acord amb la Llei 31 /87 d'Ordenació de Telecomunica
cions es doni prioritat als projectes que preveuen emetre 
en !lengua catalana que tenguin el centre de la seva direc
ció erradicat a la Comunitat Autonoma i amb un espai co-

municacional propi per a les IlJes Balears", és a dir, té vo
cació aques! Govern de traduir a [a praclica a<;o que en el 
Parlamenl de les Illes instam a l 'Eslar perquc faei ell? 
Quan nosaltrcs ho podem [er aquí, per quc no ho feim? 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr Vice-president del Govern, Sr Hu
guel. 

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

Gracies, Sr President. 

Jo cree que voste mateix s'ha donat la contestació, ins
tar el Govern de l'Estat ja s'ha fet, no som nosaltres els qui 
ho hem de concedir, és a dir que el procés s'ha seguit, [a 
pregunta era una a!tra, la pregunta era a veure per quines 
raons no ho varem sol.licitar, a<;o és la resposta que jo Ji he 
donat. 

1-3.- PREGUNTA RG.E.núm. 1377/89, PRESENTA
DA PEL DIPUTAT SR DAMIA PONS, DEL GRUP 
P ARLAMENT ARI SOCIALISTA. 

EL SR PRESIDENT: 

Per formular la pegunta registrada amb el nO 1377/89, 
sobre la denominació d'origen de "Binissalem", lé la parau
la el Diputat Sr Damül Pons i Pons. 

EL SR PONS 1 PONS (Damia) : 

Sr Prcsident, Sres i Srs Diputats, Sr Conseller. 

Després de la promulgació de [a Llei de Normalització 
Lingüística, aprovada per unanimitat d'aquest Parlament, 
es va estab[ir una llista del toponims oficials a través del 
Decret 36/1988 de dia 14 d'abril. Ens ha sorpres molt, per 
tant, que a ['hora d'establir una denominació d' origen per 
al vi de Binissalem ens trobem a;nb un Decret, concreta
ment e[ 73/1989 de dia 6 de juliol, on es barregen d'una ma
nera tota[ment indiscriminada les formes corree tes - Binis
salem s'escriu amb una essa, ho vull recordar - amb les mal 
escrites, que curiosament són sis, mentre que les correctes 
són tres, aquí es veu que la falta d'ortografia guanya a la 
normalització per"goleada". Ens agradaría, Sr Conseller, 
que ens indicas que pensa fer, perque aixo és absolutament 
impresentable, que va en contra de la Llei i en contra d'a
quest Decret, se solucioni com més avíat millor. 

EL SR PRESIDENT: 

Per contestar té la paraula el Sr Conseller d'Agricultu
ra, Sr Pere J oan Morey. 

EL SR CONSELLER D'AGRICULTURA 1 PESCA 
(pere Joan Morey i Ballester): 

Gracies, Sr President. 
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Efectivament la Llei de Normalització Lingüística és 
de I'any 88, la tramitació de la denominació d'origen del vi 
de Binissalem és molt anterior a aquesta normalització. Es 
va comen~r de fet a l'anterior Legislatura, en un llarg pro
cés que a nosaltres ens hagués agradat que hagués estat 
més curt, que ara ha culminat. 

Des del principi d'aquest procés es va comen~r am 
una nomenclatura de Binissalem que efectivament podia 
ser la no correcta, pero que en aquell moment era la que 
s'emprava. A partir del moment de la Normalització Lin
güística, evidentment nosaltres tenim I'obligació de com
plir-Ia no soIs dins els nos tres escrits oficials o del BO
CAIB, sinó que el mateix nom de la denominació d'origen 
s'ha de normalitzar conforme marca la Llei. 

Nosaltres hem fet la consulta corresponent am motiu 
d'aquesta pregunta seva a la Conselleria de Cultura perque 
ens digués quina és la topologia correcta i ja hem comuni
cat a l'lnstitut Nacional de Denominacions d'Origen la 110 S

tra petició que el nom s'escrigui en la forma correcta tant a 
nivell nacional com a nivelllocal. 

Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr Pons . 

EL SR PONS 1 PONS (Damül): 

Sr President, Sres i Srs Diputats, Sr Conseller. 

Per una vegada, en aquest Parlament, les preguntes 
hauran servit per solucionar un problema. Ens alegram, per 
tant, que gracies a aquesta pregunta, Binissalem, com a for
ma lingüística, tengui, quan s'hagi corregit, que encara no 
hi esta, denominació d'origen. 

Molles gracics. 

1-4 .- PREGUNTA R.G .E. núm. 1378/89, PRESEN
TADA PEL DIPUTAT SR ANTONI FEBRER 1 GENER, 
DEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA 

EL SR PRESIDENT: 

Per formular la pregunta núm. 1378/89 sobre la roton
da de la carretera comarcal C-704 d'accés a Ciutadella, té 
la paraula el Diputat Sr Antuni Febrer i Gener. 

EL SR FEBRER 1 GENER: 

Gracies, Sr President. 

La pregunta, com bé diu el seu sentit, va damunt ro
tonda i és que dia 12 d' abril d'enguany, 6s a dir, fa practica
ment sis mesas, es va fer una pregunta sobre el tancament 
de la rotonda i en paraules textuals el Sr Conseller va dir 
"he donat orde que es procedeixi al tancament d'aquesta 
rotonda"" . 

Ens agradaria saber, a causa d'aquesta passivitat, si fa 
honor a la paraula donada. 

EL SR PRESIDENT: 

Per contestar té la paraula el Sr Conseller d'Ordenació 
del Territori, Sr Jeroni Saiz. 

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

Sí, muchas gracias, Sr Presidente. 

Efectivamente cuando yo se lo dije la orden se había 
dado y sigue estándolo, las obras no están terminadas toda
vía, estos días se está procediendo al pintado final, a la se
ñalización horizontal de la carretera y usted sabe perfecta
mente todas las disquisiciones técnicas que ha habido al 
respecto, eso ya lo dijimos en su momento, no es una for 
mulación política, era una formulación técnica a la que es
tamos imponiendo una soluciÓn política con todo lo que e
llo contrae y evidentemente lo menos que se podía hacer 
era dejar que los servicios técnicos acabasen de ejecutar su 
realización, de acabar técnicamente lo que estaba en sus 
manos para que después cada quien asuma sus responsabi
lidades por lo que pueda pasar posteriormente. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputa"t Sr Febrer. 

ELSR FEBRER 1 GENER: 

En certa manera no puc acceptar aquesta contestació, 
perque he de dir que aquesta rotonda que és oberta ja esta 
ajardinada, sembrada i amb rec automatic i la senyalilzació 
hi passa, evidentment, per migo Per tant, no puc entendre 
que es trobi pendent de senyalització quan aquesta ja s'ha 
fet i tota la rotonda oberta és ordenada. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr Consellcr d'Obres Públiques i Or
denaci6 del Territori. 

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

Sí, Sr Presidente. .. 

Sr Febrer, creo que en mi respuesta he sido suficiente
mente claro y usted lo ha entendido perfectamente . 

1-5.- PREGUNTA R.G.E. núm. 1379/89, PRESEN
TADA PEL DIPUTAT SR JOSEP ALFONSO 1 VILLA
NUEVA, DEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA 

EL SR PRESIDENT: 

Per formular la pregunta registrada amb el núm. 1 
379/89, sobre la Cooperativa Agrícola Poblense, té la pa
raula el Diputat Sr Josep Alfonso i Villa nueva. 

, . ,4.' .. ~. ~. jf, ..:"-1. "- .• 1",. • - . r - , 
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EL SR ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Sí, Sr PrcsidcIlt. 

La pregunta diu exaeLament, cree que val la pena lle
gir-Ia: Té el Govcrn la més mínima intenció de complir I 'a
eord unanim del Parlamcnt de donar compte de la situació, 
evolueió i previsible futur de la Cooperativa Agrícola Po
blense (C.A.P.) i per que no ho ha feL fins ara? 

Els esdcvcllimenls de vegades van a una velocitat tan 
grossa que arronsen la mateLxa funció parlamentaria i en 
aquest cas els esdeveniments arronsen el Govern de la Co
munitat Autónoma. Avui hem sabut que ahir es va presen
tar suspensió de pagaments de la c.A.P., ens hem de temer 
constantment per la premsa, per rumorologia, d'una cosa 
que el Govern de la Comunitat Autonoma, que el Sr Cañe
lIas que no és aquí, no li ueu convenir, va prometre als 
Grups Parlamentaris, va acordar en aquest Parlament, que 
trimestralment en donaria compte. 

Un problema greu per a un poble, un problema que 
pot suposar la perdua dellloc de feina per a molts de treba
!ladors d'aquests pobles, que pot suposar la perdua de mol
ts de milions de pessetes per als ciutadans que varen posar 
la confian~a en la c.A.P., ciutadans que varen posar la con
fian~ en el Govern d'Alian~ Popular quant a una solució 
i efs Grups Parlamentaris que ens hem sentit enganats per 
aquest Govern perque en cap moment ha donat comptes 
del que fa a la C.AP. A posta li demanan quan sera que 
s'assabentara aquest Parlament del que passa a la C .AP.? 

EL SR PRESIDENT: 

Per contestar té la paraula el Sr. Conseller d'Agricultu
ra, Sr.Pere Joan Morey. 

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

Graeies, Sr President. 

Paraules vehements de l'interpel.lant sobre aquest pro
blema, que efectivament és un problema que els darrers es
deveniments han sorpres absolutament tothom per inespe
rats, pero passem a la contestació de la pregunta. La reso
lució que anava annexa, la resolució que es va adoptar en 
aquest Parlamenl unanimement i que es va aprovar el ma
teix dia que es va aprovar la L1ei de Crectit Extraordinari 
per a l'aval de la cooperativa de segon grau, tenia dos as
pectes, un era que s'havien de nomenar la Comissió de se
guiment i els interventors del Govern davant la c.A.P., co
sa que es va fer,i el segon aspecte que haviem d'informar el 
Parlament de l'auditoria i del pla de viabilitat de l'empresa 
que en aquell moment es posava en marxa, crec que aques
ts són els termes. 

Precisament per evitar la rumorologia que ha al.ludit 
el Sr Villanueva, per evitar que aquesta Cambra pogués ser 
un lloc de rumors i no de fets i ateses les greus dificultats 
que hi ha hagut en l'elaboració de l'auditoría i no cal dir 

del programa ele viabilital, nosaltres no podíem donar da
des exacles del que succeia pcr la senzilla raó que no les le
nícm. Si el Govern té VOIUnlal de complir aixó, si té tama 
necessilal de concixer cxactament que ha fel el Govern en 
el lranscurs d'aquests mesos que han passat des ele [inals lie 
rebrer, per aixó el Govern ha clemanat una compareixcn~ 
parlamentaria ele! Conseller d' Hisenda i del Conseller d'A
gricultura i Pesca el més rapidament possible i en aquesta 
compareixeny¡ nosaltres direm [il per randa totes i cada 
una de les passes que ha donat el Govern tant en el tema 
de la Cooperativa Agrícola Poblense com en el de l' aval 
donal a la Cooperativa del Camp Mallorquí. 

Gnlcies. 
'. 

EL SR PRESlDENT: 
Té la paraula el Diputat Sr Alfonso. 

EL SR ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Sí, Sr President. 

Dien que mai no és tard quan arriba, peró en aquest 
cas sí que és molt tardo 

Sr Conseller, jo sé que la seva feina contestant aquesta 
pregunta era impossible, no difícil, impossible, perque hi 
ha un acord del Parlament que diu, textualment, aprovat 
per unanimitat: "El Parlament tendra coneixement d'una 
cosa i d'una altra - de tot, Sr Conseller - i sera informat tri
mestralment de les gestions realitzades". La rumorologia la 
provoquen vostes, perque si el Parlament tengués coneixe
ment, els Diputats cree que són sufieientment responsables, 
almanco per aixó ens han elegit, per no donar peu a aques
ta rumorologia, pero és que hi tia molt més . 

Vos tes demanen una compareixeny¡, dia 7 de juny el 
Partit Socialista va demanar una compareixenc;a de voste i 
del Sr Forcades per explicar aquestes coses, havien passat 
els tres mesos. Em diu i aixo ja ens ha sorpres a tots, de ve
ritat crec que tots els Diputats han quedat summament sor
presos, Sr Conseller, que la Comvnitat Autónoma s'ha vist 
sorpresa, tenint interventors, que li hagin presentat una 
suspensió de pagaments. Es va sorprendre quan MERCO
CAP va presentar una situació de fallida? També es va sor
prendre la Comunitat Autónoma? De que serveixen els in
terventors? De que serveix la intervenció de la Comunitat 
Autónoma? De res? . 

Hem aprovat un aval que segons rumors no se sap coro 
s'ha utilitzat i no s'ha utilitzat to!. Ho haurem d'aclarir, ja 
ho aclariran vos tes, ja ens ho aclariran. Per a altres coses 
per a la campanya,que era el que s'havia acordat, s'ha nO
menat darrerament un gerent de la Cooperativa de segon 
grau? Hi ha altres peticíons d'altres cooperatives quant a la 
cooperativa de segon grau? Aquest Parlament,que els va 
donar suport amb unes condicions facilment complibles, 
que era rebre informació, cregui Sr Conseller, creguin, se
nyors del Govern, almanco el nostre Grup i crec que tots 
els altres se senten totalment enganats per vostes, no és la T 
primera vegada, pero és molt simptomatíca. 

--
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1-6 .-PREGUNTA R.G.E. núm. 1300/89, PRESEN
TADA PEL DIPUTAT SR JOAN FRANCESC LOPEZ I 
CASASNOVAS, DEL GRUP PARLAMENTARI PSM
EEM. 

EL SR PRESIDENT: 

I per formular la pregunta registrada am el núm. 
1300/89, sobre contestació de la C.O.P.O.T. en relació amb 
la informació hidrológica de l'illa de Menorca, té la paraula 
el Diputat Sr Joan Francesc López i Casasnovas . 

EL SR LOPEZ 1 CASASNOVAS : 

Gracies, Sr President . 

Sr Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Terri
tori, voste sap que quan un cos huma moslra símptomes d' 
estar malalt, si es vol guarir, si es vol curar, primer ha de 
saber quin és exactament el mal que pateix. Si aplicam 
aquest símil a la situació deIs aqüífers a les Illes Balears, 
voste sap perfectament que és greu, sembla que no, tothom 
ha sap o ha vol saber. 

La conca hidrol6gica d'una illa comenc;a i acaba en ella 
mateixa. El Consell Insular de Menorca ha sol.licitat reite
radament, per acord de Plenari i per acord de Comissió de 
Govern coneixer la situació, l'avanr; de l'estudi hidrológic, 
tenir aquest exemplar a disposició precisament perque els 
recursos aq üífers són imprescindibles per poder planificar 
el territorio 

Per tant, nosaltres demanam a que es deu aquest silen
ci, a que es deu aquesta falta de transparencia informativa 
que hi ha hagut fins en aquests moments. 

Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Per conlestar té la paraula el Sr Conseller d'Ordenació 
del Territori, Sr Jeroni Saiz. 

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

Muchas gracias, Sr Presidente. 

En concreto, Sr López Casasnovas, su pregunta va re
ferida a una petición de la Comisión de] Gobierno del Con
sell Insular, de fecha 16 de febrero, petición que no nos ha 
llegado, no tenemos constancia de ella, aunque sí hay una 
petición del Presidente del Consell Insular pidiendo infor
mación, un atento oficio pidiendo información, suponemos 
que se refiere al mismo. 

La única explicación que yo le puedo dar es que ha ha
bido una lamentable confusión por parte del servicio res
ponsable, lamentable confusión posiblemente con su ori
gen en este tipo de oficio tan curioso donde de alguna ma
nera se lamenta el Consell de no tener una información so
bre este tema, naturalmente una información que nunca 

había recibido el Cansell Insular porque el Estado nunca se 
la había dado y la verdad es que se pensó que a lo que ha
cía referencia, por parte del servicio, y repito que es una 
confusión porque a pesar de todo el oficio es claro, cuando 
pide una información que no se había facilitado nunca al 
Cansell Ipsular, pero que no había ningún inconveniente 
en facilitársela, aunque no esté en sus manos el poder regu
lar el uso que se haga del agua por parte de los distintos 
concesionarios de los pozos, pero en fin, en cualquier caso 
evidentemente no había ningún inconveniente, pero ya di
go que se entendió por parte del servicio que lo que se pe
día era que se pusiese en marcha, como así se ha hecho, 
con carácter prioritario sobre el resto de las Islas, el plan 
hidrológico, no el avance, sino el plan hidrológico y está en 
contratación una propuesta precisamente en estos momen
tos, después de haberse aprobado los pliegos de condicio
nes necesarios para poder adelantar para la isla de Menor
ca el plan hidrológico, plan que a pesar de que sea respon
sabilidad del Ministerio de Obras Públicas, que sigue sien
do competente en est~ tema, está establecida la colabora
ción de la Comunidad Autónoma y que en este sentido ha
bía tomado una iniciativa precisamente porque había habi
do una pelición parlamentaria en este sentido. 

Esa es la confusión que hubo y se pensó que eso daba 
respuesta a la petición del Presidente del Consell Insular, 
no a reiteradas peticiones de Pleno de las que no tenemos 
conocimienlo, sino concretamente a un oficio de [echa 21 
de febrero del 89, del Presidente del Consel!. -Lamento lo 
sucedido y ya se han dado instrucciones para que se le faci
lite toda esa información, porque yo reconozco, ahora que 
lo leo, que se había tramitado directamente al servicio res
ponsable, creo que es suficientemente clara y explícita la 
petición que hace el Presidente del Consell. 

Nada más, no puedo darle más explicación que ésta. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr López i Casasnovas. 

EL SR LOPEZ 1 CASASNOV AS: 

Gracies, Sr President, i gracies, Sr Conseller, per les 
notícies que ens dóna, semla que a la fi la secada informati
va, com la qualificava el Conseller d'Obres Públiques del 
Consell Insular de Menorca, s'acabara i en conseqüencia 
podrem coneixer la realitat i coneixer la realitat obviament 
també és tenir el coratge de dir-la i aplicar les mesures cor
rectores si realment hi ha una situació greu, com donen a 
entendre tots els indicis i símptomes, els mateixos serveis 
hidrolc'lgics depenen ts de la seva Conselleria. 

En conseqüencia, res més a dir i esperar que arribi tan 
aviat com pugui aquesta informació necessaria. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr Conseller d'Obres Públiques i Or
denació del Territori. 

EL SR CONSELLER D'OBRES PUBLQUES IOR-
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DENACIO DEL TERRITORl (Jeroni Saiz i Gomila): 

Sí, Sr Presidente, y aprovechando la circunstancia para 
dejar un poco tranquilo al Sr López Casasnovas con res
pecto a esta gravedad ele la situación, puedo leerle el párra
fo final del informe que me han facilitado en el servicio y 
que transmitiremos al Presidente del Consell Insular, que 
dice concretamente que "el déficit pluviométrico del afio 
hidrológico setiembre 88-setiembre 89 ha sido ciertamente 
notable, pero no anormal. No son raras en nueSlra clima
to lgía las series secas de tres e incluso de cuatro afios con
secutivos dentro de ciclos generales de orden de diez a doce 
años. En el momento actual el grado de explotación de los 
recursos utilizables en Menorca puede estimarse que es del 
orden del 80%. Un crecimiento del cosumo urbano al ril
mo que se está registrando en los últimos cinco afios puede 
elevar dicho porcentaje hasta el 1 00%". 

En cualquier caso, en estos momentos, según este in
forme, no parece que sea especialmente alarmante la situa
ción, por lo menos en la isla de Menorca, sin que ello re
presente ocultar ninguna gravedad, que evidentemente no 
ocultamos. 

EL SR PRESIDENT: 

Moltes gnlcies, Sr Conseller. 

I1.- ESMENA A LA TOTALITAT R.O.E. núm. 
1344/89 AL PROJECfE DE LLEI DE CREDIT EX
TRORDINARI R.O.E. núm. 1284/89. 

EL SR PRESIDENT: 

Esgotat aquest punt de I'Ordre del Dia, passam al n, 
que es refereix al Debal el'Esmena a la Totalitat núm. 1344 
/89, presentada pels Grups Parlamentaris SOCIALISTA, 
PSM-EEM i CDS, al Projecte de Llei de CrMit Extraordi
nari per al finan~ament de les mesures urgents per a repa
ració deis danys causats per les pluges torrencials i tempes
tes a determinad es zones de les lIIes Balears. 

Ates que els presentants d'aquesta esmena són tres 
Grups, procedeix donar la paraula a cada un, de menor a 
major. Per comen<?\r la defensa d'aquesta esmena i per part 
del Orup Parlamentari CDS, té la paraula el seu Portaveu 
Sr Francesc Quetglas. 

EL SR QUETOLAS 1 ROSANES: 

Moltes gracies, Sr President. 

Després de les inundacions tnlgiques, perque varen 
costar vides humanes, i dram.Hiques en termes de perdues 
economiques per a moltes economies familiars i moltes d' 
aquestes, modestes, el President de la Comunitat Autono
ma va convocar per bé que informalment els Grups Parla
mentaris, eIs Portaveus deis distints Grups Parlametaris va
rem entendre en aquell moment que per cercar un ampli 
marge de consens a l'hora de trobar una solució, una res
posta positiva per part d'aquesta Cambra, per part de la to
talitat deis Grups Palamentaris a la problematica que varen 

plantejar les inundacions. 

Hi varem assistir practicament la totaJitat deIs Grups 
Parlamentris i entenícm que es faria u esperavem una pro
posta oberta i la primera sorpresa que varem tenir és que 
no va ser així. Se'ns vacomunicar, per bé que després que 
als mitjans de comunicació, després de fer-ho als mitjans de 
comunicaci6, que el Govern havia aprovat un Projecte de 
L1ei al qual se'ns demanava l'adhesió inconc\icinal sense 
possibilital el'aportar-hi les Ilostres idees, les nustres esme
nes, aquells aspectes que poguessin millorar el contengut 
de la Ilei. 

Una mica decebuts varem sortir d'aquella reunió i va
rem analizar el contengut d'aquella lIei amb lota l'atenció 
que requeria la gravetat de la situació i la nostra conclusió, 
que va ser coincident amb els altres dos Grups Parlamenta
ris que tols conjuntament i ho diré més d'una vegada repre
sentam legítimimament la majoria deis ciutadans deis po
bIes d'aquestes iIles, varem arribar a la conclusió que aque
lla !lei no era acceptable per mol tes raons. 

En primer lloc, per una manca absoluta de justificació 
económica i vull dir que parl en el terreny quantitatiu i no 
en el terreny conceptual. Evidentment calia, cal una acció 
econ6mica de resposta a la greu situació que les inunda
cions varen produir a la comarca de Llevant, pero de cap 
manera no es justificava i continua sense cap justificaci6 
una quantitat que, tal com es va reconeixer en aquella ma
teixa reunió per pan del President de la Comunitat Autó
noma,no tenia absolutament cap valoració darrera, no hi 
havia cap pressupostació, cap previsió, sinó que era una 
quantitat aleatoria de la qual es va dir "més o manco supo
sam que bastara". 

. 
- No s'explica i continua sense explicar d'on surten, per 

que són necessaris 10.000 milions de pessetes i no 5.000 O 
30.000 O 20.000, perque no responen absolutament a cap 
criterio 

En segan lloc enteníem, entenem que aquest Projecte 
de L1ei que ens va proposar el Govern és un projecte abso
lutament confús, un projecte on es mesclen les possibles 
subvencions que pugui donar el Govern amb les ajudes que 
es poguessin donar a tipus d'interes,es mesclen els danys o 
la po sib le acció del Govern a ls danys soferts per particlI
lars i aJs danys ofcrts per la infrastructura tl e la Comunitat 
AutonOma, a ls danys sofens a la infrastructura del ConseJl 
Insular, als danys soferts a la infrastruetura que dcpen deis 
Ajllntaments, les obres necessaries per a la prevenció de les 
riuades en el futur amb les obres simplement imprescindi
bles, amb caracter d'emergencia, per reposar l'estat de les 
comunicacions al nivell imprescindible. Tot és una amalga
ma confusa sense cap mena de distinció elemental de quins 
tipus d'actuació es duran a terme per part del Govem de la 
Comunitat. 

Es una Uei, en tercer Uoe, absolutament imprecisa i la 
seva imprecisió arriba a tal limit que una lJei que suIl per 
fer front a una necessital urgenl en un ambíl geogrAfic con
erel, resulta que no té ambit d aplicació geografic de 1~ 
ajudes, de les inversions o de les slIbvencions que es pugum 
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fer mijan¡;ant aquesta llei.No hi ha ambit geografic en 
aquesta llei, no s'assenyala res, el Govern pot actuar onse
vulla en fundó d'aquest credit extraordinari. 

En quart lloc, una cosa que em pareix ja absolutament 
greu: és totaIment contradictoria amb les dades del mateix 
Govern. Es logic, les dades de les valoracions deIs maIs so
ferts per les distintes infrastructures i també pels particu
lars són unes valoracions que es varen fer després d'aprova
da i presentada aquesta lIei al Parlament, pero no hi cap 
correlació entre l'habilitació d'un credit extraordinari de 10 
.000 milions de pessetes i la valoradó del Govern. La valo
ració del Govern se'ns va donar amb postcrioritat i arriba a 
11.000 milions de pessetes, tenint en compte que alIa hi 
van sumats cls mals de les infrastructures de la Comunitat, 
deIs Consells i deis Ajuntaments i també els mals soferts 
pels particulars amb una estimació que el mateix Govern 
reconeixia que era una apreciaeió gralIera, die gro llera en 
el sentit de basta, aproximació sense cap finesa, sense cap 
estudi seriós deis mals que hi ha hagut en determinats sec
tors com come re;, etc. 

Per tant, habilitam una lIei OIl el mateix Govern esta 
en contradicció amb les seves valaracions. Tot allo pujava 
11.000 milions de pesseles, pero, ciar, el que cal demanar
se és si amb aquests 11.000 milions de pessetes el Govern 
vol pagar-ho absolutament tot, és a dir, ¿intentam, per 
exemple, que el Govern indemnitzi al 100% els mals fets a 
particulars per obres retes dins el torrcnt .de manera dubto
sament iUegal? .Intentam aixo? Si no intentam aixó, vostes 
no necessiten 10.000 milions de pessetes o almanco ningú 
no ha justificat mai aquests 10.000 milions de pessetes. 

En dnque lloc, és una llei que és absolutament i total
ment mancada de criteris, no assenyala la més mínima prio
ritat, no diu si l'agricultura sera un sector que tendra una 
especial prioritat o una especial atenció en el lemps o en la 
inlensitat de les aj udes sobre altres sectors, no assenyala si 
les obres d'infrastructura no depenents de la Comunitat 
Autónoma, per exemple, del Consell Insular o deis Ajun
taments, tendran una gestió vía subveneions, via acció di
recta, quines seran les fórmules de su port. No hi ha un pro
grama, en definitiva, d'actuació, que vagi més enlIa de l'e
mergencia, perque aixó és una discussió que cree que valla 
pena subratllar. 

El Govern de la Comunitat Autonoma ha justificat la 
petició d'un credit extraordinari de 10.000 milions de pes
setes a aquest Parlament simplement perque les obres són 
emergents, tenen una emergencia tan important que no hi 
ha dubte que s'ha d'intervenir sense haver-hi temps per 
preparar una programació d'actuacions i assenyalar una 
priorització i aixó, si em permeten, que és un argument que 
s'ha explotal en els mitjans de comunicaeió i que es conti
nua explOlant, és una aulentica falacia. El Govern de la Co
munitat Autonoma té mecanismes legals, a través de la Llei 
de Contracles de l'Estat i altra legislació per declarar obres 
d'emergencia i fer les obres necessaries per reposar les co
municacions, per evitar que el mal que hagin sofert deter
Ulinades infrastructures s'agreugi per inacció per actuar de 
manera emergent fins i lOt sense consignació pressuposta
ria i aixo el ConseIler d'Economia ho sap, i el ConseIler 

d'Economia ho hagués pogut comunicar al President de la 
Comunitat Autonoma perque s'adonas que per anar a les 
emergencies no li feia falta ni el més mínim eredit extraor
dinari ni la més mínima autorització, perque aquí el que in
tentam de ver és resoldre problemes i resoldre problemes 
és, primer actuar amb caraeter emergent com fa el Govern i 
l'Oposició sempre li ha donat suport en aquesta qüestió i 
també aquelles obres que siguin necessaries per evitar repe
ticions de catastrofes d'aquest tipus en el futur. 

En sise lloc, és un Projeete de LIei que no C'-Ontempla 
cap coordinaeió entre totes les Administracions afectades 
que poden incidir en la resolució deis problemes i que po
den invertir, que poden ajudar tant a particulars, Comuni
tat, Consell Insular o Adminislracions locals. No hi ha un 
mecanisme de coordinació entre els nivells administratius, 
europeu, centrals i locals i l'acció d'aquesta Comunitat Au
tónoma. 

Es una llei, com ja hem dit, precipitada; és una llei que 
es plan teja quan no existía ni tan sois una valoració i [ins i 
tot la resposta del Govern era confusa, perque en aquella 
reunió el Sr President de la Comunitat Autónoma i crec 
que ho pue dir perque ho havia di! inmediatament després 
de fer-ho public a través de la premsa, o sigui que no revel 
cap informaeió reservada, va dir que no tenia una idea cla
ra, que no havia demanat la declaraeió de zona catastrófica 
perque podia tenir efectes negatius, aquesta declaració ele 
zona catastrofica, en relació amb mercaderies o infrastruc
tureso instal.lacions que es trobassin eobertes per compa
nyies d'assegurances i sense cap explicaeió i a penes un pa
rell de setmanes després, se'ns comunica que s'ha decidil la 
sol.lieitud de zona catastrófica, fíns i tot que s'ha enviat un 
esborrany de projecte de Reial Decret al Govern amb el 
contengut i l'abast de declaració de zona catastrofica sense 
cap explicació de per que succeeix un canvi de eriteri entre 
la primera postura, adre¡;ar-se al Govern demanant qualse
vol mesura, i la segona adre¡;ar-se al Govern demanant la 
declaració de zona catastrófica quan el Govern ja ha vía 
pres una mesura, bé que insuficient, bé que insuficient, pc
ró que d'alguna manera donava resposta a una soI.licitu-:l 
que era tan amplia, tan vaga, tan poc concreta, que en qual
sevol cosa era coberta. 

Es una !lei que, si em permeten la valoraci6, més que 
oportuna és oportunista, perque és una lIei que sorgeix no 
d'una necessitat de donar una res posta conjunta, solidaria, 
de tots els Grups Parlamentaris d'aquest Parlament, sinó 
que semblava que responia més bé a la carrera de veure qui 
primer fa un gest, gest que jo diria de cara a la galeria i al 
qual no seria alie el fet que en aquests moments ens tro
bam inmersos en un procés electoral, un gest per asseg' 
rar-se el protagonisme d'una acció que en el fons, en el r 
rafons esdevenia absolutament buida. 

Es una lIei, i aixo és un tema greu, Sr President - i em 
puc dirigir a voste ara que ja s'ha incorporat en aquest Ple
nari - és una lIei que no té les suficients garanties de con
trol parlamentari de l'ús d'aquest credit extraordinari que 
es sol.licita. Voste, Sr Cañellas, demana a aquesta Cambra 
un xec en blanc, voste demana una quantitat de doblers al 
marge del control pressupostari i al marge del necessari 
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control democratie, a fi de comples, que fa [alta per a lús 
deis dob lers publics, perque per moll U1gents que siguin no 
deixen de ser doblers públies jo cree que aquest és un te
ma en el qual no hi ha cap tipus de consideraeió en relació 
amb l'eficacia o ineficacia, a la rap idesa a la urgencia. Jo 
cree que contraposar rapidcsa, eficacia i urgencia a les ins
tilucions democnltiques revela un grau de convicció poe 
profund en la capacitat de rcsposta en termes d'eficaeia que 
tenen aquestes institueions. 

Per últim, Sr President, ja li ho he dit, al nostre judici 
és una lIei mancada de la sufieien1 legilimila1 per donar 
una resposta d'aquest Parlament als problemes plantejaL5 
per les riuades. El fet de plantejar-ho als Grups, com he dit 
abans, quan la'ilei ja era rela, quan la Ilei ja s'havia aprovat, 
ha merescut el dubt6s honor de ser rebutjat per una majo
ría, per uns Grups Parlamentaris que representen la majo
ria deis ciutadans d'aquestes illes, i és una lIei, perque hem 
de reconeixer una cosa que també ha de ser preocupant, 
voste ha reconegut, Sr President, que un credil extraodrina
ri de 10.000 milions de pessetes hipoteca greument el flJtur 
d'aquestes i11es i té ra6, perque parlam d'una quantitat de 
doblers que representa el 100% d'una anualitat pressupos
taria en termes d'inversions, el 100% d'una anualitat d'in
versió, significa dur el deute públic de la Comunitat Auto
noma a un nivell molt elevat, no inassumible, pero a un ni
vell realment elevat. 

Per tant, aixo s6n una serie de mesures que no es po
den prendre alegrement perque significa la utilització d 
'uns recursos que d'altre manera es dedicarien o s'haurien 
pogut dedicar a usos alternatius, i ciar, nosaltes estam abso
lutament conven~uts que és necessari donar una resposta 
en termes de solidaritat als afectats, en termes de solidari
tat als sectors inés castigats per ªquestes riuades i en ter
mes de solidaritat precisament a aquells sectors i persones 
que manco poden fer front a la reconstrucció i a la reposi
ció, pero si detreim recursos alternatius per dedicar-los a 
aixo i a més en quantitat més que suficient, més que neces
saria per a aquesta finalitat, s'haura d'explicar als ciutadans 
d'altres zones que projectes que desitgen, als quals aspiren, 
no es duran a terme perque es necessiten per a unes obres 
que en definitiva dubtosament encaixen dins el que podrí
em entendre com a cataleg d'obligacions del Govern de la 
Comunitat Autonoma davant una catastrofe, davant una 
urgencia extraordinaria per una catastrofe climatologica. 1 
jo supos que voste, Sr Cañellas, que tant ha sospirat i tant 
ha lluitat,aquest Parlament li ha donat suport per obres im
portants per a la vertebració de les nostres illes, i n'hi vull 
dir una de les seves favorites, per a l'autovía d'Inca, que 
voste té problemes de finan~ció per a aquesta autovía d' 
Inca, tal vegada haura d'explicar als ciutadans d'Inca i de 
Pollen~ i de Muro que l'autovía d'Inca encara es retrassa 
més perque aquesta llei mal calculada, sObredimensionada, 
ha exigit la detracció de recursos i aixo em pareix que seria, 
per part seva, una manca de responsabilitat important. 

Vos te, Sr President, necessita el suport si és possible -
i ho és de la totalitat del Parlament de les Illes Balears, 
aquesta llei pot sortir per unanimitat si estreballa, si s'es
mena, si, tal com Ji varem brindar, es feia una Proposició 
de Uei signada per to18 els Grups Parlamentaris. Lamenta-

blelIlt.:llt dos Grups no ho han acceptat i ara ens troham 
amb dos texts altcrnatius. Nosaltres crcim i lamentahle
ment no m'ha donat temps a establir una defensa puntual 
del text alt ernatiu, pero que es pot resumir dient que el 
nostre 1exl alternatiu dóna rcsposta a les cé!rencies elel leXI 
del Govern, pe rque és una Ilei que priori Iza, que estableix 
programes, que estableix un control parlamentari, pero 
molt agil, que no disminueix la seva cfic;\Cia, que cJe termina 
els cJis,tints ti pus d'actuació en funció cJels sectOrs eeono
lTlics, en funció de subvencions a fons perdul i ajudes de ti
pus d'interes am distintes gradacions, que declara incompa
tibililats entre les ajudes de J'Administració europea, la lo
cal, la central i I'autonomica, és a dir, una lIei que en defi
nitiva es planteja sobre les bases d'una realitat. 

I un darrer punt, la quantitat que els tres Grups Parla
mentaris proposam -6.000 milions de pessetes, Sr President 
- és exactament la quantitat que [a falta aplicant les ajudes 
que preveu el nostre mateix tex! a les seves dades, a les da
des del Govern, i les seves dades, Sr. President, no és que 
siguin d'a!lo d'allo més fiable i li posaré un exemple, A la 
relaci6 valorada d'anys de la mateixa Comunitat Autono
ma, per exemple, diu: "Infraseructures del Consell Insular 
de Mallorca. Acondicionament de carreteres afectades, 
1.000 milios de pessetes", és aquí. El Consell Insular de 
Mallorca, a continuació, fa una valoració estimativa de la 
reparació de danys ocasionats per les inundacions a les car
reteres del Consell Insular de Mallorca per un total de 589 
milions i vOSles aquí ho ten en per 1.000 milions, la docu
mentació és tan al seu abast com al meu, perque les dues 
documentacions me les ha facilitat, una la Comunitat Au
tonoma i l'altra el ConselI Insular. 1 encara més, sobre 
aquesta infrastructura del Consell Insular hi ha un ajut del 
50% de l'Estat, és a dir, el que vos tes valoren en 1.000 mi
lions, en realitat es converteix en 300, aixü per posar un 
exemple. Per tant, fins i 10t donant per bones unes dades de 
dubtosa solvencia, Sr President, la quantitat que els Grups 
de l'Oposició proposam és més que suficient i, arnés, vull 
assenyalar que té un mecanisme molt flexible d'ampliació a 
través d'una autorització que la nostra Proposició de L1ei 
alternativa preveu, una autorització a la Comissió d'Econo
mía His nda i PressuposlS d'umpliar en la mesura que si
gui Ilecessari les quun liats deIs dos crMils eXlraordinaris, 
un per a ínver ions i un altrc per a tranJcrenci . de .capital, 
que la nOSlra \leí pro posa d'una manera molt més afinada, 
moll més locant d.c peus él terra amb la real itat i moH més 
ajustada a la realitat i les necessitats de la zona afectada, 

Sr President, moltes gracies per la seva benevolencia. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari PSM-EEM, té la pa
raula el Diputat Sr Joan Mayol. 

EL SR MA YOL 1 SERRA: 

Gracies, Sr President. 

Com que I'argumentació és la mateixa i fins i tat algun 
exemple era el mateix, esper no exhaurir el temps i com
pensar la prolongacióde la intervenció del CDS. 
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Una de les moltes coses que vaig aprendre en el meu 
temps universitari d'un mestre extraordinari, el Dr Marga
lef, era que tot a110 que pot fallar acaba fallant, i avui la re
alitat imposa un triple exemple que tot allo que pot fallar, 
falla. Primer, la meteoro logia, que és tristament el que en 
du a aquest debat, que és improbable que es doni la situa
ció que varem tenir, que és improbable que coincideixi la 
temperatura de la mar amb unes temperatures atlantiques 
que són improbables en sí mateixes, pero que qualque ve
gada coincideixen i quan coincideixen passa el que va pas
sar el dia deIs fets, hi ha unes pluges torrencials que no són 
inMites a la Mediterrania que cada periode més o manco 
llarg de temps coincideixen i es provoquen aquestes inun
dacions. 

També podia fallar un credit extraordinari inmediat de 
10.000 milions de pessetes i va fallar, va fallar perque la in
mediata acceptació per part de tots els Grups d'un criteri 
que no va anar precedit d'un dialeg previ va fallar i proba
blement també falli la tercera possibilitat, que era que 
aquesta llei es millonls avui vespre i és probable que aques
tes esmenes presentades'O aquesta esmena amb text alter
natiu presentada per millorar la llei tampoc no pugui arri
bar a pon i ens tomi a demostrar que és ver que alló que 
pot fallar falla. 

Jo voldria comen<;:ar per unes petites consideracions 
sobre el tema de les inundacions, encara que el debat sigui 
en efecle un debal economic., pero cree y'ue no podem dei
xarde dir avui vespre que les inu'ndacions són, parlant es- ' 
trictament, una catastrofe ecologica i ho die tant per les se
ves causes, és una causa natural, metereológica, com, natu
ralment, pels seus efectes, que no només són económies, si
nó que les perdues de sól fertil, l'erosió provocada en molts 
de casos irreversible és probablement més greu o és més 
greu, és a la base de la perdua económica, pero significa la 
perdua d'un bé productiu, que és en gran pan una perdua 
irreversible. Aquells llargs dies que la mar entorn de Ma
llorca va ser vermella era una demostració evident de la 
perdua de fertilitat irrecuperable en el mar litoral d'aques
tes illes, definitivament perduda per pnlctiques no pru
dents, per incendis forestals recents, per arees cremades i 
mai repoblades i per una gestió del medi inefica<;, a part, 
naturalment, que tins i tot sense aquesta gestió que trobam 
a faltar hi hagués hagut perdues, peró és que aquestes per
dues es varen accentuar d'una manera molt notable per la 
imprudencia, per la cobdícia i pel menyspreu pels sistemes 
naturals. 

La construcció dins llits de torrents va provo~r per
dues més greus que les anteriors, perdues de vides humanes 
, que avui vespre tampoc no es poden passar per al1. 1 tam
bé, en una altra escala, ens hem de referir als efectes indi
rectes. Aquest "molesto incidente de la temporada turísti
ca" que ens han vengut a dir, ha provocat, entre altres coses 
, una regeneració de platges accelerada i que naturalment 
en les previsions del Parlament que per regenerar platges s 
'havien de fer estudis d'impacte ambiental no hi ha pensat 
absolutament ningú. Es ver i ho vull reconeixer que s'ha 
pensat que no s 'havia de treure arena de les dunes del 
Trenc i almanco s'ha dit així a la premsa, no sabem si hi ha 
hagut més accions per evitar-ho, pero sí sabem que d'altres 

¡;;; 

dunes protegides també per la normativa s'ha tret arena i 
se'n treu encara avui deis fons marlns litoraIs, perjudicant 
pesqueres, i deIs estudis i de les resolucions del Parlament 
el cas que se'n fa és absolutament omís. 

Si m'ho permeten vull fer una visió encara més general 
del tema i és evocar una notícia apareguda fa poes dies als 
mitjans de comunicació, per la qualla Unió Internacional 
de la Creu Roja i la Lluna Roja manifesta la seva preocu
pació que l'augment de catastrofes naturals esta relacionat 
amb la degradació del medi ambient. N'hem vist un cas, la 
construcció en llits de torrents ha estat el que ha provocat 
perdues més greus, pero aquest efecte climatic del forat 
d'ozon que encalenteix o canvia l'equilibri clima tic de la 
terra és a l'arre!, també, d'una situació metereologica com 
la que hem patit i aixo ho vull dir encara que avui vespre 
no té res a vaure amb la llei que ens du el Govern, perque 
de vegades ens trobam que en aquest Parlament es parla de 
coses que no són d'aquest Parlament, en tot cas no són d'a
quest magre Estatut que patim, pero sí són d 'aquestes illes 
i per tant també el forat de la capa d'ozon el veim, ens per
judica i és un tema nostre i al nostre nivell hi tenim la nos
tra responsabilitat i per ventura avui vespre només era 
aquesta, parlar-ne, peró ha hem de fer. 

Quant al text alternatiu, que no analitzaré en detall 
perque hoha fet abans el Sr Quetglas i supos que es fara 
posteriorment, sí vull afegir la 110stra veu a dir que aquest 
debat no era desiljal per 1'0posiciÓ, aquesl debat no era el 
que pensam que convenia més ni al problema, ni al Go
vern, ni a les institucions de 'les Illes Balears ni, sobretot, 
als afectats, pero el nostre Grup i jo pensam que se'ns hi ha 
obligat. 

Pensam que un consens, en qualsevol tipus de proble
ma polític, s'ha d'establir en base a un diilleg i no es pot es
tablir en basea una imposició, la informació s'agraeix, pero 
és indubtable que un consens es fa a base de sumar criteris. 
Els nostres criteris en aquest tema, en aquesta llei, en la 
llei que avui esmenam serien d'ajustar quantitat, ho deta
llaré, de prioritzar actuacions, ho detallaré, i de control 
parlamentario Cap d'aquests criteris no tenia cabuda pel 
mecanisme que se'ns va oferir i, per tant, la possibilitat de 
consens era impossible. 

Anem al primer cas, la xifra. La xifra oferta pel text al
terna-tiu és de 6.000 milions ampliable, es a dir, que si són 
10.000 milions no sera necessari tornar debatre a PIe una 
nova lIei, seria possible directament aplicar-los. El Govern 
ens ha ofert unes xifres per les quals el mal és de 11.000 mi
lions en números rodons, els danys o les obres per evitar 
danys similars en un moment proxim. Nosaltres no donam 
per bona aquesta xifra, pero l'acceptam i així ho diguérem a 
les reunions que hi va haver al Consolat de Mar. No la do
nam per bona i a mesura que hem tengut més informació 
podem veure que efectivament era un xifra apressada, pero 
no només nosaltres; en efecte el President de la Comunitat, 
el Vice-president de la Comunitat, el Portaveu del Partit 
Popular, tothom ha admes que és una xifra alta que proba
blement no seria necessaria en la seva totalitat. Ha passat 
el temps i aixo es comprova, l'exemple de les xifTes del 
Conselllnsular, que el Sr Quetglas ha exposat amb detall i 
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que ha merescul unes eapades reprovatbries u'aquella ban
da, eom si no fos ver i els papers s6n tan t a la seva carpeta 
com a la meya que en efeele el Govern parla de 1.300 mi
Iions i el Consell Insular de Mallorca de 589, és més del 
50%. Un altre cas puntual s6n les perdues avaluades per la 
Federació de la Petita i Mitjana Empresa de Balears. Natu
ralmenl, comprenc que la PIMEM té molt poques possibi
litats d'avaluar correctament, per exemple, perdues agríco
les, pero sÍ en petit comen;: i indústria i la diferencia en un 
terme municipal coneret és de 160 rnilions de la PIMEM 
contra 400 milions del Govern, també és notable, i així po
dríem anar posant exemples, pero pensam que no és neces
sari. Encara que nosallres ereguem que administrar bé és 
espeeialment important en moments de desgracia, admetrÍ
em haver arribat a un eonsens, fins i lOl a la xifra de 10.000 
milions; no ens ha estat possible perque no hem tengut ca
mí per consensuar res. 

Per altra banda, aquestes xifres deIs danys o de les per
dues són molt cIares, pero no tots els danys són reparables. 
Per exemple, una gran quantitat de les xifres avaluades en 
perdues en agricultura inclouen. molt encertadament les 
perdues per erosió de sois fertils; aixó, desgraciadament, 
només en molt petita part, es pol recuperar amb inver
sions, J'argila que és a la mar no la treurem. 

Per altra banda, deIs danys reparables, que només se
rien una part deis 11 .000 milions, una part seran reparats 
per altres administracions o per altres fons r per tant tam
poc no s'han d'incloure en la llei de la Comunitat Autóno
ma. Per tant, hi ha un triple escaló i aquests 11.000 milions, 
passats pel filtre deIs reparables i deIs que són responsabili
tat de la Comunitat, molt probablement quedarien per da
vall deIs 6.000 milions que els tres Grups hem aeceptat i 
presentam com a alternativa. 

Quant a les prioritats, les hem trobat a faltar d'una 
manera absolutament clara. La urgencia és resolta per la 
legislació vigem, ho ha explicat el Sr Quetglas, i nosaltres 
accentuam la urgencia, J'absohita necessitat de prioritzar el 
sector agrario Aquí ens deien fa uns mesos que el camp es 
mor, i d'aquesta encara molt més. Hi ha comarques on real
men! dir allo de ploure sobre banyat podria semblar un 
acudir [¡kil i no ho voldria dir perque la situació és molt 
dramatica com per fer-ne jocs de paraules. 

L'alternativa que oferim prioritza cJarament l'atenció 
al sector agrari i pensam que aixo és positiu, fins i tot la 
prioritza tenínt en compte quines han estat les actuacions a 
nivell estatal, que ja preveuen algun tipus de compensació 
económica en alguns deIs aspectes agraris, d'estructures a
graries. Nosaltres pensam que la Comunitat ha de comple
mentar, en aquestes perdues, fins a situar-les al mateix ni
vell de reparació que tendrien sí haguessin acudit a una as
seguran~ privada. 

Es cIar que la questió de prioritats s'enmarca dins la 
peticíó que feim nosaltres que s'elabori un pla d'actuacions 
i hem comprovat reiteradament que en parlar de plans a 
aquest Govem pareix que ti surt la urticaria i que realment 
el tema de la planificació no és el fort ni és la practica quo
tidiana de l'Administració d'aquestes illes. A mi em queda 

un dubte, un tlubte per ventura una mica ingenu de si el 
que provoca urticaria és fer plans o presentar plans al Par
lament, perque de tant en tant podem lIegir als diaris que 
el Pla de Carreteres s'ha fet i és en execució, pero el pro
blema és que el Pla de Carreteres demanat per aquesl Par
lament no ha arribal mai. En aquest cas pensam que un pla 
d'actuacions era lógic, un problema tan excepcional Com 
aquest mereixia també una atenció excepcional per pan del 
Govern i planificar les inversions i per aixo la nostra pro
posta allernativa demana aquest pla. 

Crec que ofcrim un lext mcdita!, un text millorat i, se
gons els comentaris, no som només ['actual minoria del 
Parlament la que pens que aquest és un text que millora el 
Projecte de L1ei del Govern. Tanmateix una cosa s6n les 
opinions o les creences i '['altra cosa són els VOIS, nosaltres 
pensam que hagués estat molt millor per a nosaltres, per a 
les institucions i per als afectats tenir un consens, no J'hem 
tengut, ho lamentam, peró pensam que el nostre deure és 
intentar millorar els projectes del Govern i així s'ha fel. 

Gracies. 

ELSR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la 
paTaula el Diputat Sr Josep Alfonso i Villanueva. 

EL SR ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Sr President. Sres i Srs Diputats. 

Oebatem una esmena a la totalitat amb text alternatiu 
a un Projecte de Llei del Govern, una esmena a la totalitat 
que no podem oblidar que ve avalada per la majoria de vots 
populars representats en aquesta Cambra, encara que per 
la situació que tots coneixem i que aquí no importa esmen
tar no tengui la majoria de Oiputats. Crec que és important 
dir-ho, perque qui ha firmat aquest Projecte de Llei alter
natiu és la majoria representativa d'aquesta Comunitat Au
tonoma, no ho oblidin perque aixo és així. Significa, per 
tant, que la majoria deIs votants d'aquesta Comunitat Au
tónoma, representats per Diputats de partits polítiss, re
butgen la possibilitat d'oferir, com deia abans un Diputat, 
un taló en blanc al Govern sense cap tipus de control per
que pugui distribuir com vulgui, per salvar els mals provo
cats per les riuades, 10.000 inilions de pessetes. Rebutgen 
que el Govern del Molt Honorable President Cañellas pu
gui disposar d'un credil que significa més de la lotalitat de 
la inversió d'aquesta Comunitat Autónoma durant un any, 
la meitat del pressupost ordinari de la Comunitat Autóno
ma. Significa, en definitiva, que vulguin fer passar amb una 
lectura única, que no ha passat, per un "trágala" a la Cam
bra que representa els ciutadans d'aquestes illes. 

Mai, en un país democratic, ni en plena guerra mun
dial, es va tancar el Parlament. El Sr Churchill, el de "San
gre, sudor y lágrimas", consultava i anava al Parlament en 
plena Guerra Mundial; aquí, unes riuades importants, es 
volia fer callar el Parlament. No ho han aconseguit, per 
tant els Diputats podrem parlar, com a mínimo 

Per que el Govern va proposar una llei de lectura úni-
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ca? Era ver que era urgentíssim disposar de 10.000 milions 
de pessetes - urgentíssim, és la lectura única - que és una 
especie de xifra magica que serveix per a tot, per a les tor
rentades, per al pla de reeonversió hotelera, per al Plan Jú
piter, els 10.000 mílions de pessetes es eol.loquen on sigui? 
Ha patit la Comunitat Autonoma pel petit retard, com han 
volgut donar a entendre els representants del Govern, amb 
I'aprovació d'aquest CrMit? Jo crec que aixo són preguntes 
que s'han de contestar amb claredat, perque si una eosa ha 
precedit per part del Govern la possbilitat d'un erMir ex
traordinari i d'ajudes als damnificats per les torrentades ha 
estat la eerimonia de la confusió. Cerimonia de la confusió 
amb els gestos que diuen molt a una eivilitzaci6 d'imatge, 
gestos davant la televisió del nostre Molt Honorable Presi
dent de dir quin desastre, la televisió belga, televisió alema
nya, televisió francesa, la belga la vaig veure jo donant 
aquesta imatge, gestos que diuen molt. 

Per tant, hem d'aclarir si aquesta posició seriosa de 
discussió de millora deIs Grups Parlamentaris represen
tants de la majoría retarda, perquc el contrari, el que vos tes 
han volgut dir i no ha han dit ara, ho han dit molles vega
des, és que el Parlament retarda, no els deixa governar; en 
definitva, posen en entredit la funció parlamentaria, aixo és 
una cosa que tots del Diputals, siguin del Govern o de 1'0-
posició, han de defensar. 

Quasi em podria estalviar fer la historia de.! que ha 
passat, el Sr Quetglas l'ha reta anteriorrncnt. Després de 
presentar el 'Projecte de Llei criden els Grups Parlamenta
ris, els donen el Projecte de Llei de lectura única, no agra
da als Grups Parlamentaris, prometen una reunió poste
rior, vint-i-un o vint-i-dos dies després es fa aquesta reunió 
posterior, els Grups Parlamentaris els propasen un acord i 
els varem dir- jo hi era i el Sr Quetglas i el Sr Huguet - que 
en tres hores tenim fet un Projecte de Llei que compleixi 
les condicions mínimes que tol Parlament i que tota socie
tat vol quant a unes ajudes, que sempre és un terna delicat, 
i la resposta va ser el més absolul silenei, la resposta va ser 
la prepotencia que dóna en aquests moments al Govern 
Cañelles un Diputat que és tnlnsfuga d'un altre partit polí
tic. 

Les coses són com són, [a prepotencia del Sr Cañellas 
no es basa en els vots populars, es basa senzillament en uns 
vots que no són e[s vots populars, així de clar. 1 així és el 
que va passar, resulta que no hi va haver resposta, la Mesa 
del Parlament no va acceptar la lectura única, com era nor
mal, cap Parlament d'enlloc no ha hagués acccptat, cap, Sr 
Cañellas, cap, i el Govern del PP i UM no va voler arribar 
a cap acord. Molt bé, som aquí, per tant, per discutir un 
projecte alternatiu i per demostrar o no si era tan urgent 
aquesta lectura única. 

En primer 110c es demostra, la Ilei posa en evidencia 
que el Govern - a més, ha ha fet i ha fet el Consell de Ma
llorca i ha han fet els Ajuntaments - podia actuar amb 
emergencia sense cap tipus de problema. La Llei de Con
traCles de I'Estat, la mateixa L1ei de Finances de la Comu
nitat en cas d'emergencia els permet actuar, per tant emer
gencíes no n'hí havia, hi havia 10.000 milions que eren 
magnífics, preciosos, meravellosos per fer una magnífica 

campanya electoral i és realment indignant, una magnifica 
campanya electoral. 

Ni la Comunitat Autonoma, senyors del Govern, ni 
cap ciutada d'aquestes illes s'ha vist afectat mínimament 
per la discussió parlamentaria d'aquesta llei, perque entre 
altres coses ni saben quina és la quantia deis mals, ni tenen 
la més remota idea de com poden distribuir els fons i aquí 
és on s'enmarca la presentació d'un projecte alternatiu. 

Per que ens demanen 10.000 milions de pessetes? Com 
és possible acceptar [es valoracions del Govern? Que su
porten, aquests 10.000 milions de pessetes? Jo he analitzat 
les seves xifres, les seves xifres, no unes altres, no fa falta 
analitzar-ne unes altres. Seré molt rapid perque les xifres 
no agraden, pero supos que les escoltaran. En infrastructu
res publiques el Govern calcula que hi ha hagut una perdua 
a causa de les torrentades de 4.816 milions de pessetes i del 
CIM,l.320. L'analisi sobre les mateixes dades dona que en 
infrastructures de la Comunitat Autonoma han tengut mal 
per 880 milions de pessetes i del CIM, 585, són dades que 
ens han vengut donades . LOgicament, vostes, aprofitant 
allo que el Pisuerga passa per Valladolid i que aquí hi ha 
hagut una riuada í trobarem finan~ació, que és necessaria, 
pero no per aquest camí, finan<;ació d'on vengui, comencen 
a posar-hi tots els projectes de carreteres d'aquella zona 
que tenien, d'aquella zona i d'altres zones, com si els Dipu
tats d'aquest Parlament, els ciutadans i la mateixa Adminis
tració Central fossin retarda~s mentals, que no ens adonam 
que la carretera Andratx-Es[ellencs ho ha tengut cap tipus 
de riuada, hi ha plogut, ha tengut estimbaments, com cada 
any, no ha tengut cap ti pus de riuada, o que el Pont de 
Valldemossa, obviament, no ha estat afectat per les torren
tades de la zona de Llevant o que les carreteres que vos tes 
inclouen i que el Sr Huguet va reconeixer noblement a la 
reunió, encara que després, a la premsa, va dir una altra co
sa, pero que a la reunió ha va reconeixer noblement, inclo
ses, com la d'Andratx-Estellencs, Son Cervera-Capdepera -
li ha fet 500 mílions de mal.? - va reconeixer que eren pro
jectes que anava bé fer-Ios per alla. Ens pareix bé, no ens 
pareix malament, voste va reconeixer aixo, i a més no im
porta que ha reeonegui vos te, a les dades i a les explica
cions d'Obres Públiques hi és, no hi cap problema, el que 
vos tes no envien, a nasal tres ens ho donaren, pero no en
vien tots els papers. 

Que passa? Que aquesta valoració de 10.000 milions 
de pessetes, senyors del Govern, no s'aguanta enlloe, no 
s'aguanta enlloe, perque aixo és en infraestructura pública, 
pero si comen<;am a parlar de valoracions privades, jo no 
vull dir que la PIMEN tengui raó, no ha sé, possiblement 
tampoc no en tengui, pero el que és segur és que les xifres 
rodones mai no són bones per a valoracions i en eomer<; hi 
ha hagut xifra rodona de 400 milions de pessetes i en indus
tria, com si s'haguessín posat d'acord industrials i comer
eiants també de 400.000 milions de pessetes, aixo no s'ho 
creu ningú i, obviament, no s'ho creu cap Diputat, no s'ho 
Creu cap eiutada, no s'ho creu ningú que tengui el més mí
nim coneixement. 

Que vos tes frissaven per a les valoracions, que vos tes 
havien de presentar no sé que a Madrid, que havien de fer 
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escandol, que havín de fer electoralisme, sí, tot molt bé, pe
ro quan es discuteix un tema, un credit de 10.000 milions 
de pessctes, el mínim que es pot demanar és ser absolu!a
men! seriós. Hi ha una cosa que és petíta, pero és símpto
malica: una partida que diu "diversos puertos". A la zona 
de Llevan! quedava no inclos el port de Cala Ratjada, no -
n'hi ha més, eh?, de competencia de la Comunitat Autono
ma no n'hi ha d'a)tre més que els tres valorats i el Cala 
Ratjada. Ha varem anar a mirar, no es va espenyar ni un 
norai, per tant 31.000 mílíons no sé quios ports devien ser, 
ni vostes lampoc que no ho saben. 

Després ja tenim el tema deis lorrents. Previsió de la 
riuada, per acondulment, neteja i al tres coses de torrents, 
1. 140 milions de pessetes més 300 milions d'acon<liciüna
menl i resulta que en el pressupost de l'any 89, entre acu
mulació, és a dir, de I'any anterior i enguany teníem més de 
1.134 milions de pessetes i ens assabentam per la premsa 
que el Director General d'Obrcs Públiques, de la Conselle
ría d'Obres Públiques, diu que s'han invertit 600 milions de 
pessetes de no sé quin any i els funcionaris surten l'ende
ma dient no sabem d'on poden sortir aquestes xifres, per
que només s'han gastat 27 milions de pessetes i manco mal 
que el funcionari va dir aixo, manco mal, perque era ques
tió de responsabilitat penal que haguessin dit que gastaven 
600 milions de pessetes, perque on eren aquests 600 mi
lions de pessetes gastats? A quins torrents? Així com es 
trobaven els torrents, cap Govern no s'atreveix a dir quehi 
ha gastat 600 milions de pessetes, cap ni un. Que tengui 
projectes de gastar -los-hi és una altra historia, pero que 
s'hi hagi gastat 600 milions de pessetes, tot ciutada d'aques
tes illes pensava qualcú s'ho ha quedat i jo no m'ho crec, 
pero dient aixo qualsevol havia de pensar el mateix, perque 
els torrents estaven fet una porqueria i vostes són compe
tents pel conveni amb el MOPU, són totalment competents 
pel conveni amb el MOPU per fer-los nets i si no els pa
guen, reclamar, pero previament presentar factures, previa
ment presentar factures que no han presentat, un sol expe
dient de reclamaci6 al MOPU, ni un, curiosament, no el 
treura. 

Ni un duro havien invertit en torrents quan tenien 900 
milions. 1 que preveuen? 1.140 milions més 300 milions. 
Tot aixo no és presentable. 

El Projecte de Uei alternatiu - perque s'han de ter les 
crítiques al Porjecte de Llei basic per poder explicar el Pro
jecte de Llei aIternatiu - proposa cinc grans objectius: redu
ir la quantitat del credit, delimitar la zona geografica, per
que no ens puguin posar, no ho sé, cases enderrocades a 
Ciutadella, per exemple, que no hi va ploure, que podria 
ser, perque ens posaven una teulada a Vilafranca de 10 mi
Hons de pessetes i a Vilafranca hi varen caure 22 litres, de
gué caure per una sempenta, no degué caure per res més, la 
valoració del mateix industrial era de 400.000 pessetes; re
gulaci6 de les condicions de les ajudes, control parlamenta
ri, imprescindible després del que hem vist avui i planifica
ció. 

Crec que no fa falta justificar la reducció de la quanti
tat del credit, vos tes mateixos amb els seus estudis la justifi
quen de sobres, nosaltres posam 6.000 milions i pensam 

que en sobraran més de 2.000, en sobraran més de 2.000. 
n'estam absolutarncnt convenc;uls, perque ni han de ter ca
mins rurals, no han de fer obres d'infrastructura, de regadiu 
públic, privat, perquc tot aixo ja s'ha aprovat i ja hi ha, COm 
vos tes saben, 1.000 milions aprovats desde fa dos <lies per 
IRYDA i enguany 160 milions i vostes ho sabcn i callen 
com a morts. Haurien de rectificar quan saben aquestes co
ses, haurien de ser nobles, nets, clars. Reduir aquest credit , 
que ens sobraran 6.000 milions de pessetes i aconseguirem 
una cosa, que la Comunitat Autonoma no s'cndeutara, la 
veritat és que no s'ha endeutat gaire, perque no I'ha admes 
el deute públic, pero com a mínim no s'endeutara tant i es
tarem d'acord a actuar dins el camp de la prevenció, eSlam 
d'acord, ho hem dit i ho continuarem dient, pero separant 
clarament el que és mals ocasionats per les torrentades i 
prevenció de futures, estam absolutament d'acord, en aLxo 
no trobaran problemes, perque és més important preveure 
el que pugui passar, evitar que passi, que no després arre
glar el que s'ha espenyat, pero no confondre la població, no 
confondre els ciutadans, no confondre els Diputats. 

Es ver que fan falta obres d'infrastructura i no ho dis
cutirem, no són a causa de la torrentada, pero tal vegada 
s'activa la inversi6 per la torrentada. 

Després delimitar la zona afectada, ho hem dit. Se
nyors, un pon! de Valldemossa, la carretera d'Estellencs, 
dues barques de pesca a Eivissa, on pareix que també"hi va 
ploure poquíssim, hi va haver un poquet de temporal, pero 
aixo passa cada hivern catorze vegades,etc.; delimitar clara
ment quina és la zona afectada i si hem d'incloure PoJlen<;a, 
on hi va ploure fa quinze dies, també , pero delimitar clara
ment la zona afectada i no fer un "trágala" de tot Mallorca, 
perque no és ver, o de totes les Illes, perque no és ver, sen
zillament perque no és ver. 

Regular les condicions de les ajudes, amb quina quan
tia, en qui-na situació. Massa vegades ha passat, abans i en 
aItres situacions historiques ha passat, i jo vaig viure, de 
molt jovenet, pero vaig viure una d'aquestes histories, 00 

precisament els afectats varen ser els que no varen rebre les 
ajudes ü els que en reberen manco i els manco afectats, per 
tenir més possibilitats d'actuació, més pressió, més bona 8i
tuació, el que vulguin, en varen rebre moltes; era una altra 
situació historica, etc., pero si l'única cosa que els dema
nam és control parlamentari, no volem interferir la gestió 
del Govern, el Govern ha de fer la seva gestió, la mala ges
lió que fa l'ha de continuar fent, l'ha de fer millor, pero en 
aixó no hi fer res més, l'ha de continuar fent, el que volem 
és que donin compte al Parlament, massa experiencia te
nim, avui hi ha hagut una pregunta, no m'agrada reblar el 
cIau, massa experiencia tenim del que vostes no compIeixen 
quanl al seguimenl del conrrol parlamentari, massa expe
riencia en lenim,i Jj direm al Sr Huguel, de vegades val la 
pena dir-ho Sr Vice-presiden!, com vol que ens fiero de 
voste? Com a Vice-presidenl del Govern, personalmenl jo 
em fío de lO les les persones menlre no es demoslTi el con
lrui , pero el Govern ho ha demOSlral, ho ha demostral ca
da 'legada' que ha tengul ocasi6 i són molles. Per tanl, im
prescindible conlIol parlamentarí i imprescindible coordi
nació d'un departament del Govern, no pOI ser una casa d~ 
barrets el funcionamenl del Govern en aquest aspecte, lu 
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ha d'haver un departament, qui millar que la Vice-presi
d~ncia, per controlar agricultura, comen;, indústria, etc? 
Hi ha d'haver qualcú que tengui cara i ulls, que pugui res
pondre i no es llevi les puces de damunt amb un altre Con
seller i a posta demanavem coordinació i control del Parla
ment. 

Obviament, planificació. Obviament, planificació. No 
és tan urgent la prevenció com perque no es pugui planifi
car. Es deia abans un pla de carreteres el coneixen a carre
teres; no el coneix el Parlament, ni la Comunitat Autono
ma, ni els ciutadans. AquÍ un pla d'emergencia, un pla d' 
actuació de cara a la prevenció de les torrentades és im
prescindible. Tata aquesta filosofía que ningú no rebutja, 
perque vostes, senyors del PP, la reclamen constantment 
quan tenen la més mínima ocasió i els la donen, que és cu
riós; que ningú no rebutja, és dins l'esmena a la totalitat. 

Una llei així concebuda evitaria mala utilització deis 
recursos i no vol dir que ningú se'ls quedi, sinó que s'utilit
zen malament i m'entenen la mar de bé, no torn a esmentar 
la C.AP.; aconseguiria transparencia en aquesta gestió d' 
aquests fons públies, que són importants; aconseguiria un 
camí, perque la situació infrastructural que ha provocat els 
danys més grossos és la riuada, els altres no són inevitables 
no es tornassin a produir i provocaria i duria com a conse
qüencia una bona relació Govern-Parlament-ciutadans que 
en aquest moment no existeix. 

El camí que vol seguir el Govern, Srs Diputats i se
nyors del Govern - sí, Sr President, acab ara mateix - sera el 
de la confusió, el de l'obscuritat, el de la ineficacia. De la 
responsabilitat de tots vostes, Srs Diputats, depen que la 
Comunitat Autonoma de les Illes Balears, els ciutadans i 
no el Govern, sapiga que passa amb u±n crMit extraordinari 
important. El que votin ho tendran damunt les seves cons
ciencies. 

Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus del Grups Parlamentaris que vulguin in
tervenir? Té la paraula el Sr Conseller d'Economia i Hisen
da, Sr Forcades. 

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

Sr President. Sres i Srs Diputats. 

Com que l'esmena a la totalitat és firmada per tres 
Grups, jo realment faré una cosa que no sé si és correcta 
dins I'ús parlamentari, que és que la contestare, faré refe
rencia a l'esmena, intentaré complimentar els arguments 
del CDS i del PSM-EEM, pero no contestaré al Grup SO
CIALISTA, no per falta de respecce al Grup SOCIALIS
TA, sinó perque no domin la tecnica oratoria, per no mcór
rer en un tipus de llenguatge, en un tipus d'arguments que 
jo realment, des que he entrat dins la política d'aquest Go
vern de les Balears, m'he proposat no actuar amb aques! 
!lengua tge. 

Un primer comentari, per no distrurem: jo, Sr Quet
glas, sempre que voste ha fet una aportació important l'ad
met, sempre record, per exemple, el tema deis pressupostos 
, pero avuí, jo no sé si és que des que és candidat no té 
temps d'estudiar, voste ha emprat la parula falacia, no sé si 
és una confusió o una falacia, pero jo no l'he entes de res. 

En canvi el PSM-EEM el concordaré practicament en 
quasi tot i ~m situaré en un altre pla, en el pla d'uns fets 
que realment en aquesta Cambra ningú no discuteix i com 
ha de reaccionar un Govern davant una situació historica 
d'aquestes que sempre demana la Cambra de fer poble, de 
fer autonomía, de sortir davant els ciutadans i dir: la font 
d'obligació és aquí i l'obligació és exigible. Aleshor~s, no
saltres no tenim experiencia en inundacions i el que hem 
fet és mirar que fa el Govern Central i el Govern Central, 
I'any 88, l'any 87, els altres anys, com actua estant en mino
ria o en majoria, dones amb una tecnica de Reial Decret 
Llei, Reial Decret Llei que s'ha de discutir i convalidar en 
la seva totalitat i logicament no tenim en aquests moments 
potestats per fer un Decret Llei i el que més s'assemblava, 
dins la técnica legislativa, el Decret L1ei, al Reial Decret 
Llei, a la forma de fer actuar rapidament el Govern Central 
davant aquesta situació era una pro posta de Crectit Extra
ordinari de lectura única, perq ue era el més assimilable al 
Decret Llei. Per que era així? Era aixÍ perque les dates cor
rien rapidament, realment vos tes han presentat una es mena 
devers dia 22, i nosaltres des de dia 22 hem fet bastantes 
més ceses que només escriurc un paper. 

Efectivament, el primer que varem fer va ser, després 
d'una rapida avaluació de danys, que es va millorant, que es 
va ampliant, que es va comunicant, va ser treure una dispo
sició davant els ciutadans perque sabessin que el Govern 
responia i que ens permetés una intel.ligent negociació 
amb el Govern Central. Per que? Perque realment sabícm 
el que passaria, no tornaré als nostres problemes de finan
<;<tció, pero sabiem, temíem que la reacció del Govern Cen
tral, eslant les Balears en aquestcas, seria diferent. Alesho 
res convenia actuar de forma que no es tancassin les portes 
, de forma que la gent que tenia problemes pogués comen
<;<tr a actuar, actuar els Governs, actuar els particulars, no 
tots els particulars amb una obra feta no compensable i no 
trobar-nos les portes tancades davant aquesta situaciÓ. 

Jo crec que la postura del Govern va ser I'adequada, en 
primer \loc perque mantenc, sostenc, argument que des del 
punt de vista de la cobertura pressupostaria d'un fet poste
rior a un pressupost en curs era el plantejament d'aquest ti
pUs de disposició, un lipus de disposició no ambígua, un ti
pus de disposició que permetés una font d'obligació ¡una 
exigencia d'obligació per pan deis ciutadans i que ens dei
xas una cobertura fíns a 10.000 milions de pessetes, fins a 
10.000 milions de pessetes, pareix que les xifres van concor
dant, perque vos tes parlen de 4, ara 6.000 ampliables, no
saltres deim fins a 10.000 milions de pessetes i tot en funció 
de com reaccionaria el Govern Central. 1 el Govern Cen
tral reacciona i podem dir positivament que en el tema d'a
gricultura les negociacions dutes a terme pel Govern de la 
Comunitat han fel que haguem aconseguit una resolució, 
pel que fa a Agricultura, amb un caracter realment priorita
ri, amb un caracter realment més generós que aItres vega-
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des, perq ue hcm aconsegui t que se suprimís la referencia a 
I'asseguranr;a agrícola. Si haguessin trer unes disposicions 
paregudes a les an teriors, possiblemen t una gran pan clels 
agricultors ele Balears haguessin quedar sense cap tiupus de 
compensació, sense cap tipus de subvenció. Hem aconse
guit que excepcionalmen r s'eliminas aquesta expressió i 
sortís un primer Decret, que ens diuen que sera comple
menta t per altres disposicions, que a tengués la pan agríco
la, que nosaltres complementarem, i atengués també el 50 
{i(~ llelsprojenes llc le~ in\'(:lsions del Consell Insular j tam
bé deis Ajuntaments; esperam que d'un dia a ['altre el Go
vern Central complementd - i si no, ho fara aquesl Govern 
- complementara el 50% restant perque és una injustícia 
flagrant que lOla la vida, en totes les disposicions, el Go
vern Central davanl una inundac;ió sempre ha pagat al Con
sell Insular i ha pagat als Ajuntaments el 50% a fons pedul 
més un complemenl d'un credit blanc a través de l'ICO, a 
través de les seves institucions, perque poguessin tenir una 
financ;aeió inleressant. 

Pero a més d'aixo, el temps ha anat passanl, i el Go
vern, a part de complimentar i enviar aquest Projecle de 
Llei, que des del punt de vista de leenica pressupostaria 
creim que és I'adequat i és més adequat encara que un Re
ial Decret Llei, perque hi ha certs dubtes quanl a la seva 
eficacia des del punt de vista del Tribunal de Comptes, i 
per l'altre costal hem anat traient una serie de disposicions 
d'acords, de Decrets ja actuant d'acord amb I'experiencia 
que han tengut altres Comunitats. 

Aleshores varem redactar, varem negociar, varem par
lar amb els Ministres adequat de quin possible tipus de Re
ial Decret hauria de sortir. A1eshores si vos tes lIegeixen la 
proposta de Reial Decret que nosaltres varem enviar al 
Govern Central, veurem ja una' perfecta priorització, Jlna 
perfecta conslel.lació de mesures que proposa el Govern de 
la nostra Comunitat al Govem Central i que, a sensu con
trari, ens marquen un camí a Lenir en compte. Hem tret tot 
el tema deis censos afectats, que en aquest moment ens dó
na una llum lremenda sobre les possibilitats d'haver d'in
demnitzar una quantitat d'industrials, comerciants, particu
lars, als quals qualcú haura de ter tront, sigui el Govern 
Central o la Comunitat. Hem fet una campanya de difusió, 
hem tret ja un Decret d'ajuda per a actius i per a circulants, 
hem fet convenis amb les entitats financeres per tenir el 
fons millor possible, hem cridat Hisenda Estatal perque 
aquests convenis, aquest tipus d'interes, aquests préstecs 
que pugui donar la banca local no siguin computables a 
efectes de les mesures de contenció del 17% i per altra part 
hem fet el nostre pla d'invesions i en aquest moment totes 
les Conselleries preparen una serie de fitxes descrivint el 
mal, descrivint el termini que fara falta per dur-ho a terme 
i concretament tenen les instruccions del Govern que diuen 
que "a l'objecte de planificar, avaluar i establir els calenda
ris tecnics i financers i poder estimar l'impart de credil in
clos, les obres a realitzar hauran de ser classificades d'acord 
amb la metodologia que dimana de l'annexe d'inversions 
que ve desenrotllant el projecte general de pressuposts de 
la CAIB". S'han de quantificar les obres, si són de reparació 
o de manteniment; s'ha de dir quina part ha de ser d'inver
sió nova quant a aquesta part que queda pendent i aixo em 
du a fer un comentari que desmenteix totalment les xifres 

aportades per VOS Les quant als Consells lnsulars. Han de 
llegir bé, han de lIegir bé, el Consell Insular va establir una 
primera aproximació d'obres per a emergencia i obres sen
se emergencia i aleshores s'ha limitat a lIiurar a Govern Ci
vil unes obres que fan referencia a emergencia i queda una 
segona part, que es manLé, de la resta de les obres. Alesho· 
res és un tema incontrovertible, voste, Sr Quetglas no ho 
ha llegit bé, i li puc avan<;ar que aquestes obres són una 
part de la totalitat d'obres que presentara el Consell Insu
lar. 

Pero també hem de veure, mantenc que els 380 milions 
a CIM, Sr Quetglas, que aquests 380 milions i els 1.000 mi
lions seran ampliables. La xifra de 580 s'ha de mirar versus 
la de 380, no versus la de 1.380; si el funcionari no ho ha 
entes bé o si voste tampoc no ho ha entes, aixó és el seu 
problema. 

Bé, i anem a analitzar la tecnica alternativa que ha pre
sentat com a esmena. Jo crec que realment és un Projecte 
que té unes trampes determinades que no s'han Ilegit bé. 
Pareix que si aprovam o aprovassim aquesta esmena hi ha 
aquí una declaració fefaent que els torrents són competen
cia nostra, que els torrents els hem de pagar; nosaltres real
ment volem fer els torrents, pero no comprenc per que dins 
una.disposició s'ha de fer un tipus de referencia que pugui 
donar Iloc a una prova en sentit contrari quant a qui ha de 
pagar els danys de torrents. 

Per altra part, és un Projecte de Llei que des del punt 
de vistade la tecnica legislativa no cm pareix correcte, cm 
pareix reglamentista, em pareix fins i tot que la seva tecnica 
de facultar la Comissió d'Economia i Hisenda - no és una 
conjuntura, els ha argument cm pareix que, em miri com 
em miri, ho estudü amb el cap, cm pareix que desborda 
bastant el principi de temporalitat del pressuposL. Jo aquí 
no vendré a discutir les facultats del Parlament, el que sí és 
important és que qualseval disposició pressupostaria ha de 
tenir tres coses ben clares: el seu objecte, la seva quantitat i 
la seva temporalitat. No em pareix gens correcte i em pa
reix que és un error més gros que el que pugui haver comes 
el Govern, que nec que n'hagi comes, dir que facultant la 
Comissió d'Economia i Hisenda, que naturalment té facul
tats legislatives, tenim resolt un problema de fulur, o sigui 
que davant una postura del Govern que diu vaig a cercar 
una cobertura pressupostaria, vaig a aconseguir poder fer 
front a unes obligacions i d'aquí al mes de novembre, quan 
hagi negocial amb el Govern Central, quan sapiga el que 
he de pagar, quan hagi rebut les fitxes deis indemnitzats, 
contreuré una despesa contra aquella part d'aquest crMit 
que he de contreure i demanaré un emprestit, i amb aixo s 
'ha acabat i es respecta la temporalitat. No hi pot haver cap 
pressuposl extraordinari que desbordi l'anualitat, de mane
ra que val per les crítiques infundades que vostes han fet, 
crec que no em pareix massa correcte des del punt de vista 
de tecruca pressupostilria aquesta delegació i no pos en 
dubte la facultat del ParIament i la Comissió, pero des del 
punt de vista de dret financer pressupostari em pareix que 
el qui ha escrit aixo s'ho hauria de pensar bastant més. 

Després, naturalment, fermen el Govern, efectivame~t, 
pero el ferma des d'un punt de vista completament pusil. 
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¡anime, el que han fet sempre, o sigui que davant una nego
ciació amb la qual intentam obtenir del Govern Central 
que ens doni el millor tracte possible, nosaltres ja anam a 
concretar quin tipus d'ajudes a una llei fixarem, donarem, 
qua n realment el que interss~ és tenir el erMit, eoneixer eIs 
danys i en funció de l'actuació del Govern Central, nosal
tres anar traient mesures legislatives amb tot el control 
parlamentari que ens dóna aquesta Llei de Finances tan 
ben feta que tenim i el mateix Reglament del Parlament. 

De manera que, la veritat, persones que no han tengut 
res més a fer que escriure al cap de dotze dies una especie d 
'esmena, cree que ho haguessin pogut fer millor, ho hagues
sin pogut fer millor des del punt de vista tecnie i legislatiu i 
des del punt de vista de defensa deis interessos de la Comu
nital. Jo els vull dir que aquí hi ha una persona, una perso
na que jo la consider el gran culpable deIs problemes de fi
nanr;ació que té la Comunitat, que és el Diputat Sr Alfon
so, quant a finanr;ació, perque no hauria d'ignorar el que 
saben els seus Ministres de Madrid i és que hi ha una tecni
ca d'avaluació de danys de les Comunitals en funció d'una 
primera avaluació de manera que a la Comunitat de Valen
cia no se li va discutir si les carreteres eren 10.000 o 15.000 
milions de pesseles, perque d'acord amb la formulació, que 
no ho ha tret, que hi ha aprovada dins la Comissió Econo
mica Delegada del Govern Central s'estimula un percentat
ge sobre unes avaluacions, de manera que tots aquells que 
han dit "un poquito y nada más", tots aquells que en aquest 

- momerH disculeixen une.s avaluacions que no tenen res a 
veure amb el control parlamentari fan un dany irreparable 
a la Comunitat, perque com a conseqüencia d'aquestes afir
macions possiblement la nostra Comunitat tendnl manco 
ajudes que una altra en la qual s'ha fet sempre política 
d'Estal, i afirm, afirm - i no s'ha dit fins ara i ho die dins el 
Parlament i no s'ha dit a la premsa - que les possibilitats 
que té el Govern de la Comunital de rescabalar-se de les 
carreteres esta en funció que una avaluació que vagi a Ma
drid suposi un determinat percentalge sobre el seu pressu
post, aleshores Valencia, avaluant en 15.000 milions de 
pessetes els danys de carreteres va aconseguir un percetatge 
d'indemnització d'un 30%, que va ser quasi un 50, perque a 
Valencia les carreteres no varen arribar a aixo. 

De manera que cree que davant una sÍtuació en la qual 
el Govern de la Comunitat ha intentat aconseguir i seguir 
el maleíx sistema de cobertura pressupostaria que ha seguit 
el Govern Central prepotent, podent anar a deficit, po
guent anar al Banc d'Espanya, hem fel una llei exactamenl 
igual al Reial D~cret de Cobertura, més completa, l'hem 
complementada 3mb Decrets, amb acords de Govern i a les 
hores, en lloc de fixar-nos en un control parlamentari aquí, 
canviam, modificam un text de cobertura que, en cas de 
prosperar aquesta esmena, els puc afirmar que la Comuni
tal sortira bastant ferida. 

Jo em vull situar en una postura diferent a la de vostes 
,és a dir, en una postura que comprenguin que davant una 
Situació d'emergencia el que va voler el Govern de la Co
munitat va ser sOftir amb una cobertura pressupostaria cor
recla, no podia fer un Reía] Decret Llei, no podia fer un 
Decret Llei, va [er el que més s'aproximava a un Decret 
Llei amb rnés transparencia que el Govern Central i va 

anar negociant, perque nos al tres naturalment volem fer 
front a les obligacions, fer front a reparar els danys deis 
eiutadans, pero costant-nos el menys possible i davant una 
situació on realment el nostre subtrahend és en funccó d'al
guna cosa que hem d'aconseguir del Govern Central, crec 
que el més intel.ligent, políticament i pressupostariament, 
era aquest Decret, aquesta proposta de crMit extraordinari 
i des de llavors, en 12 dies, el temps que el Parlament pre
para una esmena a la totalitat, treure distintes disposicions 
legislatives, distints acords que queden realment molt plas
mats i molt interessats a les persones que ens controlen o 
ens volen controlar, perque l'elaboració del cens d'afectats, 
el Decret que ja hem tret d'ajudes, ajudes que pel que es 
veu dins la seva !lei de circulants no en parlen, és a dír, que 
jo crec que dins una llei és fixar si 9 punts, 8 punts o 7 
punts dins una lIei, quan realment hi ha una tecnica regla
mentista, no ho he vist, no ho he vist a cap llei d'aquest ti
pus dir que el circulam no hi entra, concretar unes indem
nitzacions d'agricultura i naturalment voste em parla d'ani
mals rnorts, mOrls, pero reproductors o per vendre? Com 
podem ficar díns una lIei ... , i el traclament és completa
ment díferenl, és completament diferenl, de manera que jo 
pens que la seva llei peca d'una postura reglamentista, que 
se li veu en certa manera la intencíó de perdre el nord. 
Crec que el control del nostre Govern s'ha de seguir a tra
vés del Parlament, a través de la Llei de Finances, a través 
del mateix Reglament d'aquest Parlament i no a través d'u
na Ilei completament reglamentista, que té uns problemes 
que es fica en regulació d'ajudes a l'agricultura parlant d'a
nimals morts, parlant de coses concretes reglamentaries, 
parlant que el circulanl no hi entra, deixant de banda, per 
exemple, la societat d'identitat recíproca, ficant-se en una 
serie d'extrems com és, per exemple, centrar una prova de 
competencies de torrents quan realment els torrenls, i aquí 
vull afirmar rotundament que no solament hem lliurat les 
certificacions, que per la premsa m'he assabentat que diuen 
que nosaltres no hem !liurat cap certificació, nosaltres hem 
Hiurat cetificacions acreditatives del que hem gastat en tor
rents i hem lIiurat fins a 700 i 800 milions, i és alla i no s 
'ha posat plet en aquest moment no sé per que, concreta
ment perqué el Servei Hidraulie creu que encara podra co
brar-lo, pero aquest Conseller pensa personalment que el 
plet s'hauria d'haver posal. Aleshores no sé a que ve expli
car aquestes coses, a més, que el Govern ha gastat sense ha
ver de gastar, perque d'acord amb el conveni que tenim 
hauríem d'haver rebut primer els lliuraments i llavors gas
tar, de manera que la celerital del Govern ha estat en dues 
parts: primer, hem gastat 700 o 800 milions de pessetes, 
amb certificacions fetes per la nostra intervenció que són a 
Madrid, que és a punt de [er una reclamació de quantitat, í 
a més de gastar tal vegada hem gastat anticipadament, per
que de la lectura del conveni actual entenem que primer 
han de venir els lliuraments, si fos cert el que dic seria molt 
manco greu que afirmar davant l'opinió pública "por el rey 
de la rumorología" que nosaltres ni tan soIs no hem presen
tat les certificacions a Madrid. 

Com es pot en aquest moment, dins una lIei de crCdit 
extraordinari, precisar el tipus de subvenci6, el tipus de re
gulació que ha de tenir l'agricultura? Com es pot regular 
en dues línies coses que per Decret ens han dut 15, 20 o 25 
articles? Com es pOl realment en aquest momen!... ? Tal 
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vcgada, no ho sé, tal vegaJa aguí ha sortit l'esperit de fun
eionari, de funcionari que essent universitari, tampoe no ho 
acab d'entendre, de poder dir les comes i poder dir els 
punts, analitzar temes de tipus greu com per exemple el te
ma ele torrents. 

He dit que concordaria la intervenció del Sr Mayol. Jo 
aquesta Ilic;ó la coneLxia d'un altre mestre i la completaria, 
deia que, en rorasler "lodo lo que algo puede ir mal, irá mal 
y lodo lo que va bien alguna vez puede ir mal", o sigui que 
concord aixo, concord realment el problema ecologic i li 
die a vosle que insisteixi, perquc realment jo cree que 
aquests problemes ecologics són un problema que l'impor
tanl no és que el sub-sistema polític se n'assabenti, no és 
arribi un momen! que convengui al sub-sistema capitalista, 
que li convendril, sinó que realment el món vital que habi
tam, s'adoni que amb les seves aportacions i amb altres 
aconseguirem progressar i aleshores els seus comentaris -
s'han de concordar a nivell general, pero no em basten en 
aquest moment per poder desqualificar una labor d'un Go
vern, quan voste parla de 6.000 milions de pessetes amplia
bles i nosaltres parla m de 10.000 milions de pessetes rebai
xables, pero amb una tecnica que, per exemple, jo acab de 
llegir no sé on del Parlament, que em pareix que el PSM
EEM propasa una ajuda als obrers, dones bé, d'acord amb 
el noslre Porjecte de Credit Extraordinari tecnicament és 
possible fer aixo, no sé , i afirm, amb el seu si seria possible 
fer aixo, jo lene els meus dubtes, per exemple, i aixo és un 
argument a sensu contrari per defensar la tecnica legislati
va. 

El pla, naturalment, es fa; les feines es fan a base d'una 
planificació completa on cada Conselleria actualitza cada 
dia tot tipus de pressupost, de pla d'obres, de certificacions, 
l'únic que ha est~t díferent, Sr Mayol, és la nostra filosofia; 
és a dir, la nost ra filosofia ha esta t, davant una necessítat 
del poble, dir aquÍ hi ha el Govern, és una mala sort que 
ens trobem en períocle electoral, no hi varem pensar, jo li 
promet que no hi varem pensar, en aguell moment ens va
rem espantar, ens varem preocupar, ens varem sentir po
bres i varem dír és el moment de fer autonomia en nom ele 
10ts i és el moment que el ciulada tengui una seguretat, 
perque podia sortír qualsevol disposició com va sortir de 
dír el senyor que ja ha comprat el cotxe no té dret a les aju
des, el senyor que ha reparal el so tíl no té dret a les ajudes 
, que aquestes coses passen, aleshores crear la font d'obli
gació, crear l'exigibilitat des del punt de vista que hi havia 
partida pressupostaria i anar fent feina í hem fel feina i 
hem fet moltíssima feina, Sr Mayol. Jo li afirm i li demos
tro amb totes les disposicions que han sortit al Butlletí de 
la Comunitat i amb tots els acords que hem pres que s'ha 
fet feina continuament i que s'ha fet feina per fer un pla, -
s'ha fet feina per coordinar, s'ha fet feina per actuar d'e
mergencia i em creguin que jo demanaria al Sr Quetglas a 
veure si ha llegit les disposicions que fins ara ha tret el Go
vern Central. Jo li demanaria al Sr Quetglas, jo li deixaria, 
si poguessim fer un recés, Ji deixaria les següents disposi
cions, les més modernes: el Reial Decret Llei de 29 de ju
liol de I'any 88, "medidas urgentes para reparar daños cau
sados por las lluvias de Guipuzcoa, Vizcaya, Alava, La Rio
ja", La Rioja hi va entrar perque Coscuñuela era de La 
Rioja; nosaltres,per desgracia, els partits amb representació 

I 

en el Govern no tenim influencia eom Coscuñuela que va 
clir "La Rioja ha d'entrar aquí dins" i hi va entrar i els ho 
puc demostrar amb papers que va passar a La Rioja, bé, 
ens defensarem sois, la Llei de 13 de novembre de l'any 
1987, tecnica ele Reíal Decret Llei, tccnica de crear unes 
partides pressupostaries, pero amb més control, pcrquc el 
Govern, Sr Quetglas, ha creal un pressupost extraordinari 
dins el Capítol XXXI, ni lan soIs no ha repartit partides 
pressupostaries com ha [el qualque vegada el Govern Cen
tral, de manera que amb les nostres disposicions i amb el 
sistema de control de LIei de Finances, 103, que admeLem 
perfeclament, nosaItres creim que hem crea ! una cobertura 
per poder fer [ront, en la mesura de les nos tres possibili
tats, als danys deIs ciutadans i poder no baixar la guardia 
davant Madrid, perque realment és una negociaci6 pcrma
nen! i pensam que amb una cena solidaritat quanl als 
danys, com han fet els valencians i els guipuscoans, i no ve
nir aq uÍ dient vos tes varen dir 6.000, bé, vos tes agafen xifres 
parcials, continuo insistint, la posibilitat que la Comunitat 
Autonoma tengui ajudes per a les seves carreteres, per 
exemple, depen del fet que entre tots aconseguim que Ma
drid accepti unes valoracions que suposin determinat per
centatge. Si es pot fer com ha va fer Valencia, aleshores el 
percentage pot ser superior al 30%, pot ser el 50%. 

Jo voldria acabar dient que no hem estat positivistes, 
no hem estal reglamentistes, hem anal a actuar de forma 
tal perque la font de l'obligaci6, l'exigencia de l'obligació 
quedas coberta i quedas perfeccionada a través d'uns Re
glaments, d'uns Decrets que hem anat publicanl. 

Res més, Sr President; gnkies. 

(El Sr President s'absentade la sala i la Sra Vice-presi
denta Primera presideix el debat) 

EL SR PRESIDENT: 

Por parte del Grupo Parlamentario CDS, tiene la pala
bra su Portavoz Sr Quetglas. 

EL SR QUETGLAS 1 ROSANES: 

Sra Presidenta. Sres i Srs Diputats. Sr Conseller. 

Voste ha comem;at la seva intervenció dient que no 
m'havia entes. Sr Forcades, 1 a O, jo a voste l'he entes tat, 
la qual cosa diu a favor del meu enteniment perque a vega
des és dificil entendre'l, eh? Voste ha comenc;at amb una 
disquisició sobre la tecnica legislativa, si la forma de Reial 
Decret Llei era la més adequada o la manco adequada o in
tentar, ja que no es podien fer Reials Decrets Lleis, el més 
semblant, que era una Llei sol.licitant un credil extraordi
nari. 

Miri, aixo és un debat que políticament no interessa; 
aquí, políticament, el que interessa és que vostes demanen 
un credit extraordinari de 10,000 milions de pessetes per 
fer exactamenl el que lrobin que han de fer, per actuar amb 
absoluta discrecionalita t, per fer la repartidora a la qual 
ens tenen habituats sense cap mena de control, sense haver 
de donar explicacions a la Cambra, com ja li ha recordat un 
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aItre Diputat, han fet en el cas de la C.AP.,etc., etc., i aixo 
és la realitat política. Com que ha plogut, volem 10.000 mi
Hans de pessetes, punt. Per fer que? Ah, el que trobem. Ai
xo és la lectura política i rúnica lectura política del debat 
polític que en aquests moments, en aquest Parlament, cele
bramo Celebram un debat político 

Segona Hnia argumental del Sr Forcades: valorem i si 
és necessari sObrevalorem, perque aixo ens ajudara en una 
intel.ligent negociadó amb Madrid. Miri, la intel.ligencia 
d'una negociadó, la capacitat de treure resullat d'una nego
ciació es pot mesurar en termes d'eficacia negociadora. 
Vostes, que duen sis anys o set anys el'intel.ligents negocia
cions, per favor, canvün el'estrategia, perque en set anys 
d'intel.ligenls negociacions no han aconseguil absolula
ment res, més que la financ;:ació d'aquesta Comunitat Auto
noma cada vegada estigui pitjor. Voste, el que cns diu és si 
es necessari sobrevalorarem per augmentar el percentatge 
davant una intel.ligent negociació per Maelrid, vosle a 
aquesta Cambra, Sr Forcaeles, Ii fa I'u llet per elir jo intent 
fer trampes, pero és per a bé, no siguem beneits i, per fa
vor, aL'{o és un argument poLíticament inadmissible, Sr For
cades, políticament inadmissible. Aquest Grup Parlamenta
ri, el Grup Parlamcntari del CDS, ha donat suport a aquest 
Govern en totes les reivindicions justes en relació amb les 
mancances financeres que té aquest Govern ele la Comuni
tat Autonoma i voste, Sr Forcades ho sap, i el Sr President 
de la Comunitat Autonoma ho sapo Al que no estam dispo
sats és que ens embarquin amb "guillo~" de .negociacion:> 
intel.ligents sobre la base de trampes, en amidar la mar per 
hectarees o en actuacions xerOfobes i discriminatories per 
aturar la immigració de ma d'obra, en aixo no ens hi troba
ran, ara bé, en reivindicacions responsables, sí, Sr Forcades, 
en les trampes no, perque, arnés, és que són innecessaries, 
voste ens planteja un tipus de funcionament que jo, si m'ho 
permet, li qualificaria d 'una astuta ingenuHat o d'una inge
nuHat astuta o el que li vulgui dir, pero és que resulta que 
al final no és gens astuta, el que sí és és abslutament inge
nua,perque la seva intel.ligent negociació, Sr Forcades, rú
nica que ha fet fins ara és fracassar i aixo és la realitat. 

Per tant, no enarbori la bandera del patriotisme, no 
enarbori la bandera de fer autonomia, perque a l'hora de la 
veritat aixo no li serveix, canvü de sistema, tal vegada anira 
bé fer una negociació seriosa, ben plantejada, amb argu
ments solids i no fer retxes dins la mar. 

Voste diu que el seu projecte no és ambigu i efectiva
ment ambigu no ho és, en aixo estam d'acord, voste diu vull 
10.000 milions de pessetes per fer el que el Govern trobi 
que hem de fer i aixo no té cap ambigüitat, pero ja li dic, a 
aixo nosaltres no hi estam disposats així com així. 

1 després un argument que ha caigut en la seva propia 
trampa, Sr Forcades. Nosaltres li reclama m aquí que els 
10.000 milions de pessetes tenguin una priorització, ten
guin uns plans, tenguin uns programes d'actuació i vos te 
diu si els tenim, nosaltres en el projecte de Reial Decret 
Llei que enviam a Madrid li deim que el Govern de Madrid 
actu"¡ amb prioritats, que prioritzi, que faci programes d'ac
tuaci6, el Govern de Madrid, ara bé, el Govern de la Co
munitat Autónoma no. Un mínim de coherencia, a mi em 

pareix molt bé que vos te demani en el projecte de Reial 
Decret Llei que fa al Govern de Madrid que actul amb 
prioritzacions i que actul d'acord amb plans i programes, és 
exactament el mateix que nosaltres li dei m aquí, exacta
ment el mateix, per tant ha caigut en la seva trampa, Ma
drid que prioritzi, Madrid que programi, Madrid que plani
fiqui i nosaltres no, nosaltres simplement un talonari de 
xecs per anar repartint. 

Una altra, Sr Forcades, és que n'ha dit moltes; diu, ara 
feim un cens d'afectats que ens dóna llum. Efectivament, 
ara fan un cens d'afectats que els comenc;:a a donar llum, la 
qual cosa vol dir que quan vos tes varen redactar el Projecte 
de Llei de 10.000 milions de pessetes no tenien aquest 
Hum, no sabien de que anaven,anaven absolutament a ce
gues, i és cert, si ens ho havien reconegut, ah! no, voste te
nia valoracions l'endema de les inundacions?, per favor, per 
favor. 

Un altre tema, el Consell Insular de Mallorca, les joies 
són inacabables. M'ha dit "en relació a la valoració del 
Consell Insular de Mallorca, aixo es refereix estriclament 
als danys per emergencia, els danys necessaris per a reposi
ció i per prevenir són molt majors". Miri, el elocument del 
Consell Insular de Mallorca diu, llegesc textualment en cas
tella: "Valoración estimativa de reparación de daños provo
cados por las inundaciones en las carreteras del Consell In
sular de Mallorca", no diu d'actuacions per emergencia, no 
diu d'acluacions per urgencia, "valoración estimativa de re
paraCión", en la seva -totalitat, "total", al final, després de 
"reparación de daños mayores", "obras reparación de presu
puesto igualo mayor de", no es llegeix a la fotocopia, supos 
que deu dir 10 milions de pessetes, "daños menores, obras 
de reparación de un presupuesto igualo mayor de", 10 mi
lions, "varios, señalización horizontal y vertical, revesti
miento de cunetas, etc., total", una xifra rodona, 50 milions 
tot aixo dóna 589 milions de pessetes i no parla per a res, 
absolutament per a res que aixo siguin les obres d'emergen
cia. 

Per tant, Sr Forcades, com que jo no vull pensar que o 
el Consell Insular ens en gana o voste ens engana, no vull 
pensar aixo, simplement li vull dir l'enorme preocupació 
que jo sent perque vos te no tengui la informació correspo
nent, perque si voste tengués aquesta informació supos que 
no hauria ... - sí, crec que el Sr Mayolli ha facilitat una foto
copia -, si voste hagués tengut aquesta informació efectiva
ment ja no hauria defensat el que en definitiva resulta inde
fensa~le, contradiccions flagrants, Sr Forcades. 

Jo crec que els ciutadans d'aquestes iIles, i ara parla
rem del tema de neteja de torrents, els ciutadans d'aquestes 
illes comencen a estar una mica cansats que quan plou hi 
ha inundacions perque els torrents són bruts de vegetació 
incontrolada, de cotxets de níns, de cotxes abandonats, etc. 
etc., la resposta que rebi d'aquest Parlament sigui l'etern 
conflicte de competencies entre la seva Comunitat Autono
ma i el Govern Central, em referesc al Govern Central i 
Comunitat Autonoma deIs ciutadans. Aixo és una resposta 
inadmissible i com que és una resposta inadmissible, aquesl 
Parlament, Sr Forcades, en un exercici de responsabilitat 
per preveure catastrofes com la que hem viscut, va posar en 



2344 DlARl DE SESSIONS / Núm. 64 I 4 octub re 1989 

el pressupost una importantíssima quantitat de doblers per 
a neteja de torrents, el pressupost d'aquesta Comunitat Au
tónoma, Sr Forcades, és a dir, perque aquesta neteja de 1Or
rents fos realitzada pel Govern d'aquesta Comunitat Auto
noma i aixo no s'ha complit i la responsabilitaL política que 
a causa d'una negligencia en malcriél ele mantenir els tO[
rents com cal en aq ues ts mornents hi llagi desgracies perso
nals i desgracies mate rials incommensurablcs, aqu es ta res
ponsabiliLat, Sr Forcades, és del Govern d'aquesta Comuni
tal Autónoma en la mcsura que el mandat parlamentari 
que resulta de l Pressupost del 1989 no s'ha executal, i aixó 
és una responsabilitat política que élquest Par lament lé tot 
el dret d'exigir a aques t Govern. 1 que no es vagi a explicar 
al ciutada és que aixo ho ha de [er Madrid, es que Madrid 
no ens paga, és que no li enviam f,lctures, és que li enviam 
certificats, no; voste faci nets els lorrents, ja que té una 
consignació pressupoS laria i per tant un mandat parlamen
tatí de fer-ho i després lengui lotesl es discussions que vul
gui amb el Govern Ccn tral, nosaltrcs li donarem suport 
perque el Govern financil, pero primer [aci ncts els 10r
rents, que es la seva primera obligació elel mandat derivat 
del presupost aprovat per aquest Parlament. 

Ai, quina joia, quina joia el tema del principi de tem
poralital Sr Forcades. Voste em diu que autoritzar la Co
missió d'Economia i Hisenda a aprova~ succesives amplia
cions del credit extraordinari atempta contra el principi de 
temporalitat. Sr Forcades, entram dins un terreny si més 
no, llenegadís. I aquesta llei que vos les proposen que no hi 
atempta, contra el principi de temporalitat? Que és? Que 
vos te es gastara 10.000 milions de pessetes d' aquí a dia 31 
de desembre del 1989? Es que aixó és el respecte al principi 
de temporalitat, parlam d'un credit extraordinari d'amplia
ció del pressupost del 1989, vos te sap que no és aOO, voste 
sap que no és a 00, per lant no apliqui a la normativa de 
l'Oposició criteris distints de la norm:Hiva que s'aplica a la 
seva proposició, i el Sr Cañellas em dó na la raó. 

Més, n'hi ha més, n'hi ha més. S'han fet diversos jocs 
de paraules sobre el mal i el pitjor. Efectivamenl, eliuen els 
pagesos i també els agricultors, que quan fa mal temps sol 
anar pitjor, és una preparaci6 pel que pugui venir. Jo crec 
que aquí, ja que parlam de questions molt relacionades 
amb la climatología, aquesta llei encara pot anar pitjor, 
perque tenim malta por que la aprovació d 'una llei dolen
ta, objectivament dolenta, pugui ser executada de manera 
encara molt pitjor per part d'un Govern que no té en 
compte les seves prediccions. 

Dues postil.les, si la benevolencia de la Presidencia m 
'ho permet. Ja li han dit aItres Dipulats ¡jo voldria subrat
llar aquesta questió: no podem acceplar de cap manera, de 
cap manera no podem acceptar el seu argument que pre
tendre un control parlmentari és atemptar contra l'eficacia 
de l'actuació del Govern; aixo arnés, és un argument peri-
11ós, democdl.ticament perillós i historicament inexacte, Ji 
ha ha recordat el Sr Alfonso, la segona Guerra Mundial va 
ser el triomf de l'eficacia de la democracia, de l'eficacia bel. 
lica en una situació tan excepcional com la guerra, el triomf 
de l'eficacia de la democracia contra la ineficacia d'una dic
tadura. 

Per tant, les institucions democri'ltiques no solament 
no s'oposen a l'eficacia, no solament no s'oposen que da
vant una situació d'emergencia es pugui actuar de la mane
ra més rapida i més cOllvenient possible, sinó que col.labo
ren perque aquesta resposta efica~ sigui més efica~, sigui 
més democratica i arribi més a lothom, amb transparencia i 
amb objectivitat , i aixó és el que vol aquest Parlament, aixc'l 
és el que vol aquest Parlament. 

Per tant, Sr Forcacles, per tant, Sr President de la Co
m uni ta t Au tonorna, ens agradaria no tornar a sen tir ni dins 
aquesta Cambra ni fora, ni a l'opini6 pública a través de la 
premsa ni en els mítings electorals, que el que pretén 
aquest Parlament és alurar, paralitzar o impedir que les 
ajudes arribin als ciitadans, perque. aixó sí que.és una fala· 
cia i ho dic amb pie coneixement del que la paraula signifi
ca. 

Per últim, Sr Conseller, ja que m'ha fet al.lusions per
sonals, li contestare amb una al.lusió personal. Aquí, I'únic 
que ha intervengut com un funcionari i no com un polític 
ha estat voste, Sr Forcades. 

Molles gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Por parte del Grupo Parlamentario PSM-EEM, tiene 
la palabra su Portavoz Sr Mayal. 

EL SR MA YOL 1 SERRA: 

Millora de dades que es comunica, ha acabam de sen
tir; no als Diputas d'aquesta Cambra, no hi ha hagul cap in
[ormació posterior a les reunions del ~o.nsolat de Mar 
quant a les dades de les inundacions rebuda per aquesls 
Grups Polítics i per aquest Parlament. Com aquest, els al
tres arguments que vos te ha utilit zat aquí no només van a 
favor del Projecte de Llei i contra les esmenes, sinó que re
forcen la necessitat que el text alterna ti u fas aproval avui 
vespre en aquesta Cambra. 

Ens diuen que no sabem IIegir els papers del Consell 
Insular de Mallorca, jo els he facilitat la fotocOpia per 
comprovar que efectivament sabem llegir i que, refon;ant el 
que ha dit el Sr Quetglas, les xifres que es donen inclouen 
pintura i eunetes, no només inclouen obres d'urgent repa
ració. Nosaltres avui havfem demanat que aquesta Cambra 
deba tés també una proposta, no dins la llei, pero dins el 
mateix tema monogrMic, perque les ajudes estatals fossin 
millorades o reforc;ades i entenem que aquest ha de ser el 
camí. Jo cree, Sr Forcades, que no podem intentar un mer
cadeig a base de no donar dades estrictament certes, d'exa
gerar les dades, d' inf1ar-Ies o d'aprofitar unes valoracions 
apressades per intentar aconseguir un percentalge major, 
no és aquest el camf de millorar, la verilat és revolucionllria 
i comprenc que les coses revolucionaries de vegades fan 
una mica de por, pero la veritat no n'hauria de fer i el caroi 
per aconseguir qualque cosa no pot ser altre més que a
quest. 

Ens ha dit que persones que no han tengut res més a 
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fer que aquesta especie d'esmena. Jo, Sr Forcades, crec que 
comparar l'esmena amb el Projecte de LIei, un foli escas 
amb vuit folis, demostra que alguna cosa s'ha fet i vull re
cordar que no es va fer com a esmena, es va fer com a pro
posta de consens de tata la Cambra, proposta que no va ser 
acceptada i no es va presentar fins que no hi va haver més 
remei que presentar-la com a esmena. 

Nosaltres haguéssim volgut estalviar aquest debat i ha 
vull repe-tir i insistiré fins al final sobre aixo. Ens diuen 
que a La Rioja se salven en la financ;ació perque tenen en 
Cosculluela al Govern; jo crec que si el camí per arreglar
ho es concreta als rumors dtl proxim Senador que aquesta 
Comunitat ha d'enviar al Senat, ha podem tenir ben aclarit. 

Finalment, vull acabar agraint que m'estimuli a conti
nuar fent escola de conservaci6 des d'aquí i d'on sigui i li 
diré que no fa falta que m'ho digui. Amb la practica diaria 
d'aquest Govern, no neccssitam més cstímuls. 

Moltes gnlcies. 

(El Sr President repren la presidencia del debat) 

EL SR PRESrDENT: 

Té la paraula el Diputal Sr Josep Al(onso, per pan del 
Grup Parlamentari SOCIALISTA 

EL SR ALFONSO I vrLLANUEV A:' 

Sr President. Srs Diputats. 

Jo, com a Parlamentari, no cometré la descortesia de 
no parlamentar, el Parlament és per parlar i per desgracia 
al nostre Grup, amb una tactica en la meya opinió absolu
tament equivocada, pero cadascú fa el que vol, no li contes
ten, ha passat avui ja amb la pregunta de la C.AP., la sego
na part de la pregunta no s'ha contestat, pero curiosament 
no es contesta quan tls argumcnts no existeixen, quan els 
arguments no tenen supon en la realitat es va cap al recurs 
senzill jo no li contestaré perque les seves paraules ... Les 
úniques paraules que I'han pogut molestar, Sr Forcades, és 
una expressió molt mallorquina, molt mallorquina i voste 
ha és, per tant la coneix, casa de barrets vol dir casa de des
ordre, I'altra és una expressió molt més exacta, es diu l'altra 
i ja ens entenem, de desordre, que és el que hi ha en aquest 
Govern, desordre, constantment hi ha desordre. 

Pcr tanl, als argume nts es contesta amb arguments i 
no, si, com han dit abans, és un funcionari o no, i jo li con
testaré amb uns arguments molt curtets. Diuen que han 
gastat no sé quants de milions; miri, al Sr Pere Ribas l'han 
destituit ja o deu estar picant pedra? No ha sabem, perque 
diu informa que "son exactament 27 los millones que este 
Departamento, Servicio Hidráulico, ha invertido estricta
mente en operaciones de limpieza de torrentes. Responde 
asimismo de donde ha salido esta afirmación que práctica
mente deja al Servicio Hidráulico en ridículo", el tema deis 
600 milions. El Sr Perc Ribas, cap de servici deis Serveis 
Hidnlulics, funcionari de la Comunilat Autónoma, no un 
polític com un Director General que defensa el Govern des 

d'un punt de vista polític, un funcionari que defensa bé o 
malament, pero que defensa el seu carrec de funcionari, la 
seva responsabilitat de funcionari. 

El Sr Forcades ha fet una altra afirma ció, no puc fer 
altra cosa que posar-me a riure, "el Sr Josep Alfonso i els 
seus Ministres de Madrid són els responsables de la finan
c;ació". Si el Sr Josep Alfonso és molt enfora de tenir Minis· 
tres, no és que no m'agradas, pero és molt enfora d'aixo, no 
crec que hi hagi dins l'horitzó previsible cap tipus d'oportu
nitat i és evident que jo no vaig posar la ploma a la ma del 
senyor anlic Conseller d'Economia i Hisenda peT firmar, la 
Comissió érem molts, molts, si jo tenc tant de poder de 
convicció,la veritat, Sr Forcades, cm fa un gran honor, no 
en <lec tenir lanr quan a voste ni a aquests Diputats que hi 
ha aquí els convenc; que aquest Projecte de Llei és un "trá
gala" impresentable, el seu. 

El que ha passat amb la financ;aci6, igual que en quasi 
lot, és que la seva incompetencia, la del seu Govern, jo no 
par! mai personalment, la del seu Govern és inenarrable i 
avui ens ha ha demostral quau parlava, la incompetencia i 
la irresponsabilital son astronomiques. Com es possible 
que des (I'una tribuna parlamentaria un Conseller digui ens 
permctin enganar l'Administració ele l'Estat per treure més 
doblers? On van? Que som beneits, es crcu? Per favor, com 
es possible que vostc ens digui aLxo des d'aquesta lribuna? 
Es que a ningú no Ji cap dins el cap. a ningú, a ningú. Ens 
deixin posar aquesta carretera i _aquella altra, que així els 
enganarem. Sr Forcades, així anam en aquesta Comunitat 
Autonoma, aixÍ anam, volent utilitzar l'aigua com a superfi
cie, volent parlar de les places hoteleres com a població. Si 
anassin més seriosament, "otro gallo nos cantara" i perdoni 
que parli en castella; amb arguments d'aquests, I'únic que 
feim és ter el ridícul. 

1 acabaré amb un tema que és bastant simple, ho ha dit 
el Sr Quetglas i ha ha dit molt bé, m'ha agradat molt, el 
problema deis torrents no és un problema de jugar a pingo 
pong o de jugar a tenis, la pilota no ha d'anar entre l' Admi
nistració de I'Estat i l'Administració de la Comunitat Auto
noma, la pilota és tota seva, tata, manco el pagar després -
d'haver fet l'obra, pero tota, competencia, responsabilitat, 
feina, tOla. Si no, aq uÍ té el conveni, si vol l'envi'i una foto
copia, com la del CIM, de vegades pareix que no té infor
mació, Sr Forcades, el Conveni d'Obres Públiques i el MO
PU precisament respecte d'aquest tema i queda perfecta
ment clar, perfectamenl. Vostes han d'enviar, "formulará 
las cuentas justificativas relativas a los libramientos corres
pondientes, que serán remitidos al órgano competente, 'las 
certificaciones originadas por la contratación de obras, ser
vicios u otros conceptos, etc., etc.", la competencia tota se
va, per conveni, pero tata seva; la responsabilitat, tota del 
Govern de la Comunitat Autonoma, no tirin pilotes afora. 

En definitiva, la cerimonia de confusió que hem viscut 
amb aquestes torrentades no s'h:lUria de continuar pro
duint en l'execució del crMit extraordinari; que no hagin de 
valorar el que pugui valer un esc6 senatorial, que na hagin 
de dir que el Govern utilitza de forma arbitraria - que no 
ha puguem dir - sense coneixement, beneficianl els qui te
nen economies més fortes, etc., 10.000, 6.000, 4.000, X mil 
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de milions de pessetes. Que no es pugui dir, com s'ha dit 
moltes vegades en tema de riuades i torrentades - i voste 
que és un lector de la historia encara que no recorcli que si
gui un autor, sin6 que el que hem parlat aquí era la tercera 
llei de Murphy, la memoria falla de vegades, no hi ha cap 
problema -, allo que si qualque cosa pot sortir malament hi 
sortira no és cap llei matematica, pero sol passar, pero que 
no s'hagi de dir, Sr Forcades, que ja l'hem advertit, que ja -
l'hem advertit, a aquest Govcrn, perque no és a vos te, que 
aquest credil eXlraordinari s'ulilitzará malamem, no rebran 
les ajudes qui els han de rebre i, en definitiva, vos tes len
dran els X milions de pesseles com a tal6 en blanc precisa
ment perque aquest Parlamcnt, tenint majoria popular, pel 
que sigui, pel que tots sabem, no ha aconseguit ten ir o no 
pot tenir en aquest moment majoria parlamentaria: 

Senyors del Govern, pensin bé el que fan amb el crMit 
extraordinari, s'ho pensin bé, perque del que poden estar 
segurs és d'una cosa, igual que comenc;a a sortir a llum el 
tema de la C.AP., molt més avial sortira el tema del crMit 
extraordinario 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr Conseller d'Economia i Hisenda. 

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

Gracies per l'ac1ariment Sr Alfonso, que em permet 
actuar amb llibertat absoluta. El que afirma, el que pretén 
afirmar aquest Conseller no és res del que concretament el 
Sr Quetglas, interpretant el que jo he dit, ha manejat a la 
seva manera, o sigui que ha demostrat més habilitat contes
tant i dient el que jo no havia dit que estudiánt 'una'oportu
na ponencia. 

Intent dir a tots que davant una situaci6 de pluges hi 
ha un Govern que intenta actuar amb una tecnica pressu
postaria, com ha actuat sempre el Govern Central. Bé, 
dones a més de nosaltres ser pobres i petits, tením una 
Oposici6 que ens castiga í demanant una actuació del Go
vern Central, es llegeixin tots eIs ReiaIs Decrets, ens exigei
xen una serie de coses diferents, pejoratives, primer tema. 
Segon tema,no em parlide Churchill, el Sr Quetglas no -
m'ha de donar lli~ons de democracia, de cap manera, es 
tracta únícament de crear una cobertura i de crear unes ac
tuacions rapides, contínues i naturalment el censo O és que 
el cens, les altres Comunitats l'han fet en quinze dies? El 
cens, en aquest moment, al Govern Basc encara hi ha una 
oficina de pluges recull informació des de ¡'any 88, de ma
nera que ni un xec en blanc, ni una actuació poc diligent. 

Objecte de la Llei? Reparar, més cIar no pot ser, un 
crMil per reparar, per reposar, la mateixa redacció que el 
Govern Central. De repartidora res, Sr QuetgIas, en abso
lut, no li ha admet, i en cap moment no he intentat dir que 
enganarem Madrid. Pareix mentida, Sr Quetglas, pareix 
mentida que vost~ arribi a una situació que em feia dir que 
enganarem Madrid, dir que resulta que devem ser diferents, 
hem assistit als debats de les altres Comunitats i són d'un 
altre estil, des de la Premsa, el Sr Barrionuevo, que l'h~ es-

mental el Sr Mayal, passant per una allra autoritat, "poqui
ta cosa" per a vostés,en un procés de valoracions, tots, tots, 
tots intentant rebaixar la xifra del Govern, total perque ha 
dit 4.000, han arribat a 6.000 j és ampliable i nosaltres hem 
di! "hasta 10.000", "hasta 1O.000"i afirm, Sr Quetglas, que 
des del punt de vista pressupostari, de drct pressupostari, 
de finan ces de I'Estat, nosaltres, naturalment, el que no 
haurem gastat a final d'any no és res - no, no es corregeixi
nosaltres haurem contret unes obligacions, haurem Conlret 
unes obligacions, nosallrcs, deIs 10.000 rnilions de pcssetes, 
tendrem uns contrets i amb aquests contrets, siguin 1.000, 
2.000,3.000,4.000, fins él 10.000, lancarem el pressupost ex
traordinari i l'incorporarem a l'any que ve, aixo és la tecni
ca pressupostaria, ni més ni manco i em pareix que és clara, 
és a tots als llibres, ni ho entén encara, em pareix. 

Programes? Dins un procés d'avaluaci6 i de valoraci6 
es va valorant i davant una explicació del Govern que rep 
informacions, que ha rebut 600 o 700 fitxes d'Agricultura, 
SO o 60 d'Indústria i que en rebr;l 2.000 o 3.000 fins dia 10 
d'octubre, encara a través deIs Ajuntaments, em pareix que 
és natural que en aquest moment es vagin aproxímant les 
xifres, ni més ni manco. 

De manera que de cap manera no he intentat un mer
cadeig, he intentat únicament defensar els drets de la Ca
munitat. Jo no sé si el debat l'he intentat centrar en una 
part diferent de vos tes, vostes han presentat un Projecte de 
Decret Llei que per voler controlar el Govern és reglamen
tista, jo cree que el Govern s'ha de controlar, crec que s'ha 
de controlar tothom, em pareix que David Hume o no sé 
qui deia que qualsevol persona que es dedica a la política, 
d'entrada s'ha de considerar un facinerós, traducci6 de l'an
gles, bé, tots hem de controlar, tots ens hem de vigilar, vos
tes i ~osaltrcs, tots, tan1 uns Diputats com els aitres, exac
tament, el que passa és que el control es fa a través de la 
Llei de Finances, es fa a través del Reglament i no es fa a 
través d'una !leí que ens crea problemes de competencies. 
Nosaltres, davant el ciulada no dei m la competencia és del 
Govern Central, actuarem, duim 800.000 avanc;ats, hem pa
gat per endavant i hem fet obres i s'ha demostrat, són ells 
que no paguen, ha he dit perque voste ho ha treL 

De manera que, senyores i senyors, crec que l'Oposició 
presentant aquesta esmena, ha confós una cobertura pres
supostaria amb un sistema de control del Govern, que ha 
d'existir, pero ha d'existir per altres procediments i mesures. 

Gracies Sr. President. 

EL SR PRESIDENT: 

Sí, Sr Quetglas. 

Aquesta Presidencia vol recordar als Srs Diputats que 
el tema s'ha debatut bastant, que s'ha reiterat bastants ve
gades i tret que sigui per una al.lusió directa, només té la 
parauIa per aixo, si no, no té la paraula, Sr Quetglas. 

Es per una al.lusió directa a vos te? No m'obri debat, 
per favor. 

EL SR QUETGLAS 1 ROSANES: 

J 
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Sr President, a mi em pareix que el Sr Conseller ha fet 
moltes al.lusions directes a mi, pero li contestaré en un mo
ment. 

EL SR PRESIDENT: 

Ho faci en un minut. 

EL SR QUETGLAS 1 ROSANES: 

En manco d'un minut, perque ara ja estam 1 a 1, ara ja 
no l'he entes jo a voste tampoc, o sigui que estam empatats, 
li ho reconec, pero per no reiterar i perque el Sr Conseller 
no s'embulli més, ja que considera que el Govern a partir 
d'ara ha de controlar l'Oposició, li diré que amb una certa 
habilitat ha aconseguit que aquell adagi tan savi popular 
italia que diu "piove porco governo" l'ha convertit en un " 
piove porca oposizione". 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari POPULAR, té la pa
raula el Diputat Sr Miquel Capó. 

EL SR CAPO 1 GALMES : 

Moltes gracies, Sr President. 

Bé, jo seré molt cun, només per f~ar la postura del 
Grup, que efec"tivament donara suport át'Govern i per tant 
dir que votarem en contra d'aquest teX! alternatiu. 

Donarem suport a aquesta Proposta del Govern per
que la llei que ha preparat el Govern ens pareix bé, ens pa
reix curteta, ben feta i permet que gent de bona fe, com el 
nostre Conseller, massa bon aUot, vosté, Sr Forcades, és 
massa bon a1.lot, li permeti actuar així com demani la po
blació i aixÍ com demanin els afectats, i rebutjarem aquest 
text perque jo concretament i supos que el meu Grup l'hem 
trobal dolent, l'hem trobal dolent perque fa una referencia 
només a la comarca de Llevant, d'entrada, a mi em pareix 
que quan hi ha una situació d'aquestes no s'ha de localitzar 
i aixo són arguments que s'han emprat aquí. Diu que fa fal
ta determinar quin és l'ambit geografic d'actuació del Go
vern, jo cree que l'ambit geografic d'actuació del Govern 
són les Illes Balears; diu que instrumenta un agil mecanis
me parlamentari, crec que el que fa és embullar fil, per tal 
que si són necessaris successives ampliacions la seva trami
tació no obsta<;ulitzi el desenvolupament de les obres, vol 
dir que si són necessáries successives ampliacions vol dir 
que s'ha previst una quantitat suficient, la qual cosa a mi ja 
em pareix dolent, m 'estim més que ensobri que no en falti, 
no que es tudi, sinó que en quedi, pero que jo estigui més 
aprovar. 

Diu "no inclou aquelles actuacions d'inversió directa 
que considera neccssaries per prevenir la repetició de ca
testrofes". El Govern no es pot comprometre a fer que no 
es repeteixin cat<l.slrofes d'aquesta naturalesa, perque és ab
solutament impossible amb 10.000 milions, amb 30.000 o 
amb 100.000 valer lluitar contra la naturalesa i aixo ho sa
bem tots, que la naturalesa és imprevisible en aquestes co-

ses. 

Diu que es pot concloure que "les quantitats autoritza
des res ponen als calculs més pessimistes deis efectes nega
tius de les torrentades" i s'ha dit aquí que no saben molt bé 
quines són les quantitats, i ha die per part del que han fet 
el grup, perque han dit si 6.000 no basten ja n'hi afegirem 
més, dones és el mateix que dir si de 10.000 en sobren, en
horabona; per tant, no tenim per que havia de canviar una 
quantitat d'aquetes. 

Diu el mateix, que es pot ampliar, llavors ens localitza 
a l'artícle 4 exaclament les actuacions a uns munícipis, a 
uns termes munícipals i jo em deman si es reconeix que 
s'ha d'ajudar a Arta, a Capdepera, a Sant Lloren<; i a Mana
cor, no hi pot haver qualcú afectat de Santa Margalida o de 
Petra, que són els municipis confinants, i hem de tornar ve
nir aquÍ per canviar la !lei o canviar l'article? Em pareix 
que una cosa és dir que no s'ha de donar un xec en blanc al 
Govern i una altra cosa és el que hem repetit tantes vega
des aquí, valer dir al Govern fil per randa el que ha de fer. 

Fa una distribució que la Mesa ha dit aquí que no és 
d'aspectes de llei, sinó reglamentaria, com és una distribu
ció de subvencions pels danys ocasionats, cosa que em sor
pren, per xemple a les perdues d'animals li dóna un 75% i 
quan són a instaJ.lacions agraries un 50% deIs danys oca
sionats. Aixo ha han copiat malament, aixo s'ha copiat de 
models anties d'ajuda de I'Adminislració Central quan fa 
efecte a agricultures latifundistes on les instaJ.lacions són 
molt manco que el bestiar, que no és el cas de Mallorca, 
s'ho estudi"in primer, és absolutament mal fet, per tant no -
s'hi pot donar suport.Sense mumyidora no es pot continuar 
una vaqueria, avui en dia, la meitat de les vaques, sí; ido 
vos tes penalitzen la munyidora i en canvi no beneficien les 
vaques. 

"Les soUicituds d'ajuda es tramitaran a través deIs 
Ajuntaments" em pareix acabar d'embullar més la troca, 
etc., etc., tenc més subratllats, pero no ha vullllegir perque 
llavors em diran que l'únic que faig és criticar, ja he dit que 
no ti donarem suport, pero més o manco hem donat un pa
rell de botons de mostra que aixo esta malament i que ens 
pareix que aquesta llei és mal feta. 

Ara bé, el que volia fer era una reflexió. Jo, pel que he 
sentit aquÍ quan intervenien els diferents Grups que han 
firmat aquesta llei, he dir que jo, com a Parlamentari, m'he 
empegueH, a mi m'empegueeixen aquests lipus d'actua
cíons davant coses d'aquest típus, que es jugui un poc amb 
la desgracia deIs altres, í no ens enganem, aquí jugam amb 
la d~gracca deis altres. 

Com a cíutada m'ha fet peneta, pero el que m'ha fr: t 
pena de ver és que es vulgui entretenir, es vulgui burocr . 
titzar perque, en definitiva, no es facin coses. Des de dia 6 
de setembre, que hi va haver les inundacions, em pareix 
que més o manco era aquesta data, em fa pena que sigue m 
aquí dient que si una llei ha de tenir 10.000 o ha de tenir 
6.000 O si el Govern té un xec en blanc o no sé que. Senyors 
de l'Oposició, vos tes controlin el Govern, perque tenen 
mecanismes per controlar-lo, tenen la Llei de Finances, te-
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nen l'article 103, cls lionen tol lipus d'informaci6, vostes 
controlin, penl vos tes avui aquí, a un mes lie la riuada, el 
que haurien de [er és empenycr el Govern pcrque encara 
no ha donat o cncara no té la quantitat que ja hauria de 
donar o perque encara no té la llci aprovada i haurien d'ha
ver cstablen mecanismes, no per controlar més facillllenl el 
Govcrn i donanl una aparent agilitat parlamentaria, sin6 
que el que haurien d'haver fet és ja haver donat aquesta 
agilitat parlament;)ria, ja tenir la !lei aprovada i demanar 
explicacions al Goyern liel perque encara no ha donat, aixo 
és el que haurien de fer, aixo seria ser positius, el que passa 
és que no estam acostumats que les Oposicions siguin posi
tives. 

Jo estic d'acord amb el que ha dit el senyor del CDS, el 
Sr Quetglas, en la primera intervenció, perque la segona ja 
no I'he apuntada perque com que tots ja anaven dins el ma
teix i ja es tractava aquí un poc d'embullar, dones ja no ¡'he 
apuntada, pero a la primera ha dit que aquesta llei és do
lenta, ja die que no, peró li diré més, si és clolenta la llei, 
icló no hauríem de fer llei, amb un Decret L1ei hauria de 
bastar, el que passa és que no és possible i com que no és 
possible el Decret Llei, el que hem de fer és ajudar tots a 
empenyer aquest carro perquc és greu i el que hem de fer 
és agilitar precisament el tema. 

El que haurien d'haver fetO és donar un suport al Go
vern perque es faci una !leí, que ha de fer el Govern en 
aquest cas i nosaltres l'hem de controlar, els de l'Oposició 
han de controlar, pero sí que el Govern ha de fer una !leí í 
hauria de ser per lectura única í no importa consensuada ni 
res, vostes empenyin el carro i llavors donin branca si no 
compleixen. El que passa és que amb I'excusa del control i 
amb I'excus,a del xec en blanc el que feim és embullar la 
troca, perque en definitiva el Govern es retardi, no ajudi; 
pcrquc en definitiva li puguem dir el dia dc dcma que és un 
Govern poe efica<; i en aixo s'equivoquen, perque aixo tan
mateix e l poble ho sap, qui es desgasta no és el Govern, qui 
es desgasten són els qui embullen perque el Govern no pu
gui fer les coses amb la celerítat que demanen aquests tipus 
d'actuacions que pertoquen fer-se . 

El Sr Mayol, he apuntat que m'ha paregut molt bé tal 
el que ha dit de l'erosió, efectivament és un dany que és 
poc menys que irreparable, peró no som aquí per parlar de 
les capes d'ozon, el senyor que se li han mon les trulges 
passa quantitat de la capa d'ozon í del forat d'ozon, aquí 
del que es tracta, voste mateix ho ha dit, ho ha dit claríssi
mament, 6.000 milions, pero ampliables si en fan falta més, 
i per que no 10.000 i si en sobren, millor? Justament aquí 
hi ha una diferencia abismal, no ha entenc, ja ha diuen eIs 
andalusos, "vale más que zozobre que zozofalte". 

Quant al Partit Socialista, jo li volia dir al Sr Josep Al
fonso, que l'he escoltat amb molt de deteniment, imminent 
economista, pero diu: 1 és ver que necessitam urgentment 
10.000 milions de pessetes? No és ver. Si no és ver, si ningú 
no ha ha dit, no, no, ningú no ha ha dit, el que necessita el 
Govern és saber que fins a 10.000 milions de pessetes no té 
dificultats i que el que ha de fer és resoldre els problemes, 
aixo és el que necessita el Govern, no necessÍta 10.000 mi
lions de pessetes, el que necessita és tirar endavant aquest 

assumpte. 1 el que no li puc permetre és que parli a aqueSl 
Govern - jn li he dil al Conseller que era massa bon aUot _ 
que li parli de prepotent, Déu meu, li ha dit Govern prcpo
tent, la seva prepotencia, que ha fet les lIeis. No és ver, Sr 
Alfonso, jo li he dit mil vegades dins Comissió: la prepo
tencia, l'avaricia, l'arrogancia, les caparrudeses, la insolida
ritat, els partidismes i I'electoralisme són qualificatius del 
Govern Central, no d'aquest. 

EL SR PRESTDENT: 

Per que em demana la paraula, Sr Alfonso? 

No em faci així amb la ma, perque no hi ha lloe a repli -
ca. 

Es igual, hi ha replica quan hi ha lloc a replica, el que 
pass a és que el Sr Capó ha equivocat el paper i en Iloe de 
defensar la postura del Grup ha atacat la deis altres i dóna 
lloc que els aItres s'hagin de defensar i aquí jugam una 
tecnica parlamentaria totalment equivocada. Surt aquí per 
defensar o per oposar-se a la lIei, no per qua1ificar els 
Grups i ciar, a mi em costa molta pena deixar els Grups in
denfensos. 

Tenen un minut cada un deIs Srs Portaveus per contes
tar al Sr Capó. Té la parauIa el Sr Quetglas. 

EL SR QUETGLAS 1 ROSANES: 

En nom del meu Grup, Sr President, el vull felicitar 
per la seva actitud parlamentaria i de respecte als drets de
mocratics que han de regir un Parlament. 

Jo Ji replica~é molt breument, al Sr Capó, que ens ha 
dit eom ha-víem de fer l'oposició, que ens ha intentat diri
gir cap on havíem de dirigir la nostra oposícíó, d 'es lÍmular i 
controlar i demanar explicacions al Govern, aprofitaré 
aquest repte per fer-ho. Sr Capó, la responsabílitat deIs 
600 milions de pessetes no gastats en neteja i acondiciona
menl de torrents, que són en una determinada part respon
sable de les desgracies que ha sofert el poble d'una zona de 
Mallorca recentment és del Govern d'aquesta Comunitat 
Autónoma i en virtiut d'aixo els Grups Parlamentaris de 
l'Oposició ens resistim, ens negam, no volem atorgar un 
xec en blanc perque el Govern fací el que discrecionalment 
trobi que ha de fer. 

Per tant, la responsabilitat la hi exigim, la hi recordam 
i la hi recordarem durant molt de temps, perque la tecníca 
de culpar l'Administració Central de les responsabilitats 
propies ja és una tecnica esgotada. 

Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr Mayol. 

EL SR MA YOL 1 SERRA: 

Gracies, Sr President. 

i 
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Si em permet una qüestió d'ordre previa, nosaltres en
tenem que les intervencions després del Conseller Forcades 
han estat per qüestió incidental oberta per la intervenció 
d'un membre del Govern, de manera segons l'Ordre del 
Dia fixat hi havia repliques i contrarepliques de cinc mi
nuts, enteníem que eren cinc minuts perhom. 

EL SR PRESIDENT: 

A l'Ordre del dia no hi ha res fixat més que els temes 
que hem de tractar i tot a judici de la Presidencia. El Sr 
Forcades ha parlal en un tom de replica que tanca el Go
vern, per tant jo li don la paraula i no em demani més coses 
perque li hauré de llevar la que Ji don. Sr Mayol, l'aprofiti i 
endavant. 

EL SR MA YOL 1 SERRA: 

Gracies, Sr President. 

Seré breu, no necessit els cinc minuts, pero ho volia 
acl<lrir perque entenem que I'ha tancat el Govern. 

EL SR PRESIDENT: 

Jo ja li ho he aclarit, Sr Mayal. 

EL SR MA YOL 1 SERRA: 

Molt bé, molles gracies, tanmateiX eSlavem temptats 
de no contestar perque la falta d'arguments ens semblava 
que ho justi[icava, comem;ant per dir massa bon al.lot a un 
membre del Govem i a I 'Oposició massa embullosos, no 
mereixia gaires consideracions, pero vull insistir i vull reite
rar que si el projecte és insatisfactori i si l'esmena és insa
tisfactoria, a judici respectiu de la meital, de cada una de 
les meitats d'aquest Parlament, hi ha algú que ha fet impos
sible que hi hagués un sol texl i aquest algú és el Govern. 
Nosaltres entenem que hi pOl haver una doble respollsabi
litat, deis Diputats i del Govern, pero els Diputats que són 
al Govern naturalment tenen la quota per les dues bandes i 
per tant és majar. 

Bé, Sr Forcades, li he de donar la raó una altra vegada, 
efectivamenl és necessari insistir i insistir cinquanta mil ve
gades a denunciar el deteriorament ecologic que ens du a 
situaciones com la mort deis pores dels pagesos que ano
menava el Sr Capó. Jo estic s,egur que hi ha molts de page
sos que comencen a passar pena pel forat d'ozon i si hi ha 
Diputats que no en passen la situació encara és molt més 
preocupant. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula, per pan del Grup Parlamentari SOCIA
LISTA, el Diputat Sr Josep Alfonso. 

EL SR ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Intentaré ocupar només el minut, dues contestacions, 
Sr Capó, l'urgenl ja s'ha cobert, queda el que és necessari, 
s'ha de ter via projecte i el Govern ha sap, necessitav<l els 

10.000 milions per a aixo, no per al que és urgenr, primera 
cosa, i segona i és molt més important, perque aquesta és 
una disucció que ni val la pena, la segona és molt més im
portant. 

Hem dit abans que durant la guerra el funcionament 
de la democracia, durant la guerra mundial, va ser complet. 
No hi ha cap situació d'emergencia, ateses les capacitats i 
facultats que té un Govern, que justifiqui el fet d'amagar de 
no escoltar, de no discutir els temes en un Parlament de
mocratic, cap ni una, perque la grandesa de la democracia 
és precisament aquesta. Els pactes, els acords, etc, es fan 
dins el Parlament i es vol anar rapid no es parteiX des d'una 
prepotencIa que no Ji corres pon, pero sí té el Govern, des 
d'aquesta prepotencia no es poden obtenir assentiment ni 
consensos. 

EL SR PRESIDENT: 

Sr Capó. 

EL SR CAPO 1 GALMES: 

EL SR PRESIDENT: 

Per fixar posició, té la paraula, pcr part del Grup Par
lamentari MIXT, el Diputat Sr CarIes Ricci. 

EL SR RICCI 1 FEBRER: 

Gracies, Sr President. 

Jo vull fixar posició solament i únicament sobre la Llei 
de Mesures Extraordinaries d'Actuacions del Govern de la 
CAlB per les inundacions de l'any 1989. Una cosa que ha 
estat vertaderament incre"ible per a mi ha estat comprovar 
que en la darrera cosa qu'e es pensava aquí dins, avui, era 
en la problematica de la gent del nostre poble, en els seus 
problemes i les seves necessitats. Aquí s'ha vingut, sobre
tot, des del meu punt de vista, per aixo dic que vull centrar 
la meya contesta, la meya posició, perque no vaig ni cree 
que haguem d'anar aquí a intentar fer quedar malament un 
Grup o un altre, aquí venim basicament a intentar posar les 
nos tres petites o grans capacitats al servei del poble que 
ens ha elegit. Els Parlamentaris que som aquí, pel que es 
veu,han creat un nou grup majoritari, no sé com ho ha ven
gut a dir algun Diputat, una majoria produida, que no obli
din el~ Diputats, amb la companyia d'un partit transfuga 
d'idees polítiques, que avui és aquí i dema depen del que 
digui el telMon. 

En definitiva, no puc donar supon a aquesta proposta 
d'aquests Grups que l'han presentada perque em veuria 
obligat afer tantes o més esmenes a la proposta que les 
que penso fer al Govcrn ¡que ja he fet, o sigui que en defi
nitiva, repeteixo, com que cree que via esmenes seria més 
que suficients per corregir tots els defectes que vostes han 
vengut a dir aquí dintre i amb les esmenes es por arribar a 
qualsevol punt, pero no hi h<l cap necessitat de projectar un 
IlOU tema d'adalt abaix en el qual, sincerament no vull deta
llar coses, el Sr Capó ja n'ha detallat algunes, n'hi ha més, 
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que serien venaderamenl tan dolentes o més que tat el que 
\lastes han dit deIs altres. 

La meva postura, senzillament, és dir que no votaré a 
favor d'aquesla proposta. 

Gracies, Sr President. 

EL SR PRESlDENT: 

Acabat el debat, procedeix sotmetre a votació l'Esme
na a la Totalitat que venia a l'Ordre del Dia d'avui i que ha 
estat objectc de debat per pan deIs Srs Diputats. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor de l'Esmena a la 
Totalitat, es volen posar drets? Gracies. 

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 29. Vots en con
tra 29,. No hi ha abstcncions. 

Per tant, segons el nostre Reglament procedeix repetir 
la votació perque hi ha hagut empat en la primera. 

Sres i Srs Dipulats que votín a favor, es valen posar 
drets? GrAcies. 

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

Abstencions? 

Sr Ricci, voste ha volat que? 

Perdó, procedeix repetir la votació perque pareix que 
hi ha confusió dins la mateixa Cambra. 

Sres i Srs Diputats que votín a favor de l'Esmena a la 
Totalitat, es valen posar drets? Moltes gracies. 

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

Abstencions? 

Resultats de la Votació: Vots a favor, 29. Vals en con
tra, 29.Continua empatada la votacíó. 

D'acord amb }'article 90, punt 1 r., aquesta Presidencia 
suspen la Sessió per cinc minuts, per repetir la votació d'a
cord amb l' article 90 del nostre Reglament. Se suspen per 
cinc minuts. 

EL SR PRESIDENT: 

Recomenr;a la Sessió. 

Transcorregut el termini, passam a la darrera votació 

de I'Esmena a la Totalital. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor de I'Esmena a la 
Totalitat, es valen posar c\rets? Gracies. 

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

Abstencíons? 

Resultat de la Votacíó: Vots a favor, 29. Vots en COn
tra, 29. No hi ha abstencions. 

Per tant esdevé empatada una vegada més la votació í 
d 'acord amb l'anicJe 90, que diu que una vegada tranSCOf
regut el termini es repetiri~ la votació i si novament s'hi 
produia empat s'entendnl rebutjat el dictamen, article, l'es
mena, el vot particular o la proposició de que es tracti, que
da rebutjada l'Esmena a la Totalitat que acabam de votar. 

Abans d'aixecar la Sessió, el Diputat Sr Isidor Torres i 
Cardona té la paraula perque el President li ho dóna. 

EL SR TORRES 1 CARDONA: 

Grades, Sr President. 

Realment és per a mi un moment especialment emo
liu, ates que és per fer present a tots els Diputats d'aquest 
Parlament que per raons de salut, a causa que fa uns mesos, 
com tots sabeu, he entrat en un programa d'hemodialisi pe
riMica, és a dir, tres vegades per setmana, i fa practicament 
no vull dir impossible pero sí molt dificil que des de For
mentera, ateses les possibilitats de transport que avui tenim 
amb Mallorca, pugui assistir regularment a les sessions d'a
quest Parlament. 

Per aquest motiu, avui és la darrera Sessió a la qual he 
tengut l'honor i el gust de assistir com a Diputat d'aquest 
Parlament elegit per la circurnscripció electoral de For
mentera i adscrit, com tots 'sabeu, al Grup Parlamentari 
SOCIALISTA 

A voste, Molt Il.Justre Sr President d'aquest Parla
ment, al Molt Honorable President de la Comunitat Auto
noma de les lIles Balears i a tots eIs altres Il.lustres Dipu
tats d'aquesta Cambra, moltes gracies per l'acollida que en 
tot moment han donat a les meves intervencions i per les 
facilitats que en tot moment he trobat per portar endavant 
la feina que com a Diputat d'aquest Parlament he tengut 
I'oportunitat de [er . 

(Aplaudiments) 

EL SR PRESIDENT: 
Sres i Srs Diputats, s'aixeca la Sessió. 
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