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DIARI DE SESSIONS 

PLE 

DEL 

DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS 
D. L. P. M. 770 - 1987 II LEGISLATURA Any 1989 Número 66 

Presidencia · 
del Molt 11·lustre Sr. Jeroni Albertí i Picornell 

Sessió celebrada dia 18 d'octubre del 1989, a les 17 hores. 

Lloc de celebració: Seu del Parlament 

SU MARI 

1.-) JURAMENT o PROMESA DE LA NOVA DIPUTADA. 

l/.-) ELECCIO REPRESENTANTS DEL PARLAMENT EN EL CONSELL SOCIAL DE LA UNI
VERSITAT DE LES ILLES BALEARS. 

l/l.-) PREGUNTES. 

1) RGE. núm.1419/89, presentada pel Diputat Sr. Ramón Orfila i Pons, del Grup ParLamentari PSM-EEM, 
amb la formulació següent: 
"Quan pensa el Govem de les Illes Balears dur a terme la tan reiteradament anunciada reforma del Servei de 
Veterinaria d' aquesta Comunicat Autónoma ?". 
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2) RC.E. núm. 14ó9/89, presentada pel Diputat Sr. Benjam í Carreras i Fon!, del Crup Porlamentari SOCiA
L ISTA, amb la formulació següent: 
"Té intenció la Consellena d'Obres Públiques i Ordenació del Temton de donar complimenr al compromís 
d'adiJuirir dues estacions de registre sísmic i seleccionar la ubicació de la instal.lació, d'acord amb alió que es
típula el Protocol 2.12.87 subscrit entre el Departament de Política Territorial i Obres PúbLiques de lo Genara
litat de Catalunya ita C. o.P. o. T. de la C.A.J.B.?" 

! 1 

3) R.G.E. núm. 1)74/89, presentada pel Diputat Sr. loan Francesc López i Casasnovas, del Grup Parlamenta
n PSM-EEM, anib la [omwlació següenl: 
"Quines causes han motívat que el Govem de les Illes Balears no hagi remes al Parlamen! I'anunciat Projecte 
de Llei de Constítució d'uns Organismes de Con ca, amb les funcions que es preveuen a la Llei 29/1985, de 2 
d'agost, d'Aig7les?". 

'. IV.-INTERPEL.LACIÓ R.G.E. ruím.827/89, presentada pel Crup Parlamentan MIXT, re/[J[iva (J la Política 
del Govem en matena d'Industria. 

v.- PROPOSICIÓ NO DE LLEI R C.E. núm. 1373/89, presentada peL Grup Parlamentari PSM-EEM, relati
va al Decret 1113/89, de 15 de setembre, relanu als ajuts de l 'Estat per les recents inundacions. 

VI.- DICTAMEN de la Comissió d'Economia, Hisenda i Pressuposts sobre el Projecte de Llei RGE.núm. 
1284/89 de Credit Excraordinan per a la financiació de les mesures urgents per a la reparació deis danys cau
sats per les p luges torrencials i tormentes a determinades zones de les Illes Balears. 

1.- JURAMENT O PROMESA DE LA NOVA DIPU
TADA 

EL SR PRESIDENT: 

Sres i Srs Diputats, bones tardes. 

Comenc;a la Sessió. 

D'acord amb l'establert a l'article set~ del Reglament 
de la cambra, procedeix que la nova Diputada presti la 
promesa o jurament d'acatar la Canstitueió i l'Estatut 
d'Autonomia de les Illes Balears. 

Prec, ido, a la ll.lustre Sra. Encarnaeió Magaña i AJa
pont que tengui a bé venir fins aquí per proeedir a la pro
mesa o jurament. 

Il.lustre Senyora, jurau o prometeu per la vostra cons
ci~ncia i pel vostre honor de eomplir fidelment les abliga
cions del carree de Diputada del Parlament de les Illes Ba
lears amb lleialtad al Rei i de guardar i fer guardar la Cons
titució com a norma fonamental de l'Estat, així com l'Esta
tud d'Autonomia de les Illes Balears? 

LA SRA MAGAÑA 1 ALAPONT: 

Sí, ha prometo 

EL SR PRESIDENT: 

Podeu prendre llac al vostre escó. Gracies. 

(Pausa) 

II.- ELECCIÓ REPRESENT ANTS DEL P ARLA-

MENT EN EL CONSELL SOCIAL DE LA UNIVERSJ
TATDELES ILLES BALEARS. 

EL SR PRESIDENT: 

Entrant al Punt Il de l'Ordre del Dia, procedeix l'elec
ció deIs representants del Parlament en él ConselJ Social 
de la Uni\lersitat de les Illes Balears. 

D'acord amb la resolució de Presid~ncia , el procedi
ment a seguir per a l'elecció en aquesl PIe deIs dos repre
sentants del Parlament en el Consell Social de la Universi
tat de les Illes Balears sera el següent: La votaci6 sera se· 
creta pel sistema de paperetes. Cadascun deIs Diputats 
membres de la cambra presents en la votaci6 podnl escriu
re en la papereta el nom d'una sola persona proposada j en 
resultaran elegides les dues persones que hauran obtingut 
major nombre de vats. 

Fins aquest moment han fet arribar a la Mesa de la 
cambra les següents candidatures: 

Per part del Grup Parlamentari POPULAR es propa
sa com a candidat en representació del Parlament en el 
Consell Social de la Universitat de les Illes Balears el Sr 
Bartomeu Rotger Amengual. 

Per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA, es pro
posa per formar part del Cansell Social de la Universital de 
les Illes Balears, per designació del Parlament, el Sr AnlOni 
Bonner. 

Fins aquest moment no s'ha fet arribar altra candida
tura. Deman als Srs Portaveus de Grups si hi ha interes a 
presentar-ne d'altre o si es dóna per tancada, amb les dues 
que hi ha, la presentació de candidatures. 
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(Pausa) 

Procedim, ido, al sorteig per designar el Sr Diputat 
que encap~lara la votaCÍó. 

(Pausa) 

Fet el sorteig corresponent, procedeix comengar pel 
Diputat assenyalat amb el número 1. Ha sortit aixf, eh? 

Procedeixin, ido, els Srs Diputats a escriure el nom 
d'un deis dos candidats proposats i comen~rem la votaCÍó. 

El Sr Secretari procedira a fer lectura deIs noms per
que venguin a d-epositar el seu vot a l'urna. 

EL SR SECRETARI PRIMER: 

Adrover i Obrador, Cosme. 
Alfonso i Villanueva, Josep. 
Bonet i Ribas, Neus. 
Capó i Galmés, Miquel. . 
Carreras i Font, BenjamL • 
Coll i Al.les, Lluís. 
Costa i Costa,AntonL 
Febrer i Gener, AntonL 
Gómez i Arbona, AntonL 
GonzaIez i Ortea, José María. 
Guasch i Guasch, Pere. 
Guillem i Ripoll, Paula. . ~~ 
Jaén i Palacios, Manuel. 
Joan i Mari, IldefollS. 
López i Casasnovas, Joan. 
Magaña i Alapont, Encarna. 
Marí i Calbet, Antoni. 
Marí i Ferre, Antoni. 
Martín i Peregrín, José Luis. 
Mayol i Serra, Joan. 
Mesquída i Galmés, Andreu. 
Moragues í Gomila, Albert. 
Nadal i Aguírre, Joan. 
Oliver i Massuti, Miquel. 
Orfila i Poñs, Ramon. 
Palau í Torres, Pere. 
Pascual i Amorós, Miquel. 
Planells i Planells, Bartomeu. 
POllS i Pons, Damía. 
Pons i Pons, Tirs. 
Quetglas i Rosanes, Francesc. 
Ribas i de Reyna, Joaquim. 
Ricci i Febrer, CarIes. 
Riera i Bennassar, Andreu. 
Riera i Madurell, Teresa. 
Rus i Jaume, Llorenc;. 
Salgado í Gomita, AntonL 
Saura y Manuel de Villena, Fernando. 
Serra i Febrer, Vicens. 
Serra i Vich, Pere. 
Trias i Arbós, Bernat. 
Triay i Llopis, Joan Francesc. 
Tudurí i Marí, Narcis. 
Tuells i J oan, Andreu. 

Tur i Serra, Josep. 
Valenciano i López, ValentL 
Verger i Pocoví, Joan. 
Vidal i Bibiloni, Guillem. 
Vidal i Burguera, Joana Aina. 
Cañel!as i Fons, Gabriel. 
Gilet i Girart, Francesc. 
Huguet i Rotger, Joan. 
Munar i Riutort, Maria Antonia. 
Oliver i Mut, Gaspar. 
Serra i Busquets, Sebastia. 
Godino i Busquets, Gabriel. 
Mol! i Marqués, Josep. 
Aleñar i Pujadas, Maria Antonia. 
Alberti i Picornell, JeronL 

EL SR PRESIDENT: 

Algun Senyor Diputat ha quedat sense votar? Ha votal 
tothom? 

Procedirem, ido, a l'escrutini per donar el resultal de 
la votació. 

(Pausa) 

Antoni Banner, Bartomeu Rotger Amengual, Antoni 
Bonner, Bartomeu Rotger, Antoni Bonner, Bartomeu ROI
ger, en blanc, Bartomeu Rotger, Bartomeu ROlger, Antoni 
Bonner, Antoni Bonner, Bartomeu ROlger, Bartomeu Rot
ger, Bartomeu Rotger, Bartomeu Rotger, Bartomeu Rot
ger, Antoni Bonner, Bartomeu Rotgcr, Antoni Bonner, 
Antoní Bonner, Bartomeu Rotger, en blanc, en blanc, Bar
tomeu Rotger, Bartomeu Rotger, Bartomeu ROlger, Anto
ni Bonner, Bartomeu Rotger, en blanc, Bartomeu Rotger, 
Bartomeu Rotger, Bartomeu Rotger, Antoni Bonner, An
toni Bonner, Bartomeu Rotger, Antoni Bonner, Antoni 
Bonner, en blanc, Antoni Bonner, Barlomeu Rotger, Bar
tomeu Rotger, Bartomeu Rotger, Anloni Bonner, Barto
meu Rotger, Antoni Bonner, Bartomcu Rotger, Anloni 
Bonner, Antoni Bonner, Bartomeu Rotger, Antoni Bon
ner, Antoni Bonner, Bartomeu ROlger, Antoni Bonner, 
Bartomeu Rotger. 

(Pausa) 

Resultat de la votació: Vots emesos, 54. Antoni Bon
ner, 21. Bartomeu Rotger, 28. En blanc, 5. 

Queden, ido, proclamats representants del Parlament 
en el Consell Social de la Universitat de les [\les Balears el 
Sr Bartomeu Rotger Amengual i el Sr AnlOni Bonner. 

(Pausa) 

III-l. - PREGUNTA RGE NUM. 1419/89, PRESEN
TADA PEL DIPUTAT SR RAMON ORFILA 1 PONS, 
DEL GRUP PARLAMENTARI PSM-EEM. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam al III Punt de I'Ordre del Dia, refcrit a Pregun-
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tes i per formular la registrada amb el núm. 1419/89, sobre 
la reforma del Servei de Veterinaria d'aquesta Comunitat 
Autónoma, té la paraula el Diputat Sr Ramon Orfila i 
Pons. 

EL SR ORFILA 1 PONS: 

Gracies, Sr President. 

El nostre Grup ha vengut reclamant de forma insis
tent, des de la passada Legislatura, la necessitat que es pro
cedís per part del Govern d'aquesta Comunitat Autónoma 
a una reforma deis serveis de veterinaria, una reestructura
ció d'aquests serveis. El Conseller d'Agricuitura, Ramade-. 
ria i Pesca ha anunciat de forma reiterada, també, en dife
rents compareixences que ha hagut de fer, ja sigui a petició 
nostra o de forma voluntaria en Comissions Parlamenta
ries, dins el mateix Consell Agrari, en reunions amb els 
Consells Insulars i a través deis mitjans de comunicació, 
que aquesta reestructuració ja era en marxa, que es trobava 
només pendent que s'aprovés per part del Govern. 

Han passat mesos i no veim que a0 cristal.litzi, que 
a~ó es concreti en una proposta ja acabada, per a0 la nos
tra pregunta de quan pensa el Govern de les Illes Balears 
dur a terme aquesta reiteradament anunciada reforma del 
Servei de Veterinaria. 

EL SR PRESIDENT: 

Per contestar té la paraula el Sr Conseller d'Agricultu-
ra. 

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

Gracies, Sr President. 

Efectivament en moltíssimes ocasions he assennyalat 
que des del nostre punt de vista, des de la nostra perspecti
va tant política com funcional, era absolutament necessari 
anar a una reestructuració deIs serveis veterinaris. Aquesta 
reestructuració la volem fer atenent dos criteris, el primer 
ha de ser determinar i especificar clarament quines són les 
funcions relacionades amb la sanitat i amb la producció 
animal i quines altres són funcions d'intervenció i inspecció 
veterinaries que tenen relació amb la salut pública. En defi
nitiva, quina part d'aquesta reestructuració competeix a la 
Conselleria de Sanitat i Seguretat Social i quina part a la 
Conselleria d' Agricultura. 

El segon criteri ha de ser l'adscripció deIs lloes de fei
na en base a les funcions que ha d'exercir cada un d'aquests 
veterinaris. 

Actualment els serveis oficials veterinaris figuren ads
crits a la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social i duen a 
terme activitats que en moltes ocasions impliquen funcions 
que té atribu'ides la Conselleria d' Agricultura i Pesca. Per 
tot aixo, la delimitació de funcions en aquesta reestructura
ció ha de ser molt clara i molt directa. 

-- ~ 
La normativa legal que regula aquesla reeslrucluració 

deIs serveis oficials veterinaris en forma de Decret ja és ul. 
timada i han intervengut en la seva elaboraci6 les Conselle. 
ries de Sanitat i Seguretat Social i la d'Agricultura ¡Pesca, i 
s'han consensuat amb el Col.legi de Velcrinaris de Balcars. 

En aquests moments les Secretaries Generals Tecni. 
ques de les dues Conselleries es troben en la fase final de 
calcul deIs costos de la reestructuració en col.1aboració 
amb la Conselleria d'Economia i Hisenda, així com la Con
selleria de la Funció Pública, a efeclcs de C3lalogació deis 
lloes de feina i s'ha previst dur a aprovació aquesl Decret al 
Consell de Govern de dia 2 de novembre d'cnguany. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr Orfila. 

EL SR ORFILA 1 PONS: 

Gracies, Sr. President. 

Alegrem-nos que després de tanlS de mesos d'haver·ho 
anunciat, finalment sembli que dia 2 de novembre pugui 
sortir a llum aquesta reforma absolUlamenL necessaria. Jo 
he de dir que per part del nostre Grup hem desconfial que 
aix6 s'arribés a realitzar, de fet parlam de reforma veterina
ria fa més de quatre anys, fa cinc o sis anys, i no hi ha hagut 
cap resultat fins aquests moments, permetent, amb l'actitud 
d'anar enredant aquest tema, que s'introdu'issin a les llIes 
malalties com varroasi, que afecta les abelles, leucosi que 
afecta el vacum, només ens faltava que entrés la pesta equi
na per tenir tots els mals possibles, per lant ens hem d'ale
grar que a!;Ü funcioni de manera definitiva i anunciar, evi
dentment,'que-demanarem, perque aquesl lema no es fad 
d'esquena al Parlament, que compareguin el Conseller d'A
gricultura ¡el Conseller de Sanitat en Comissió perque pu
guin explicar com pensen dur a terme aquesta reforma i pu
guin escoltar les aportacions que puguin fer els diferents 
Grups Parlamentaris, el nostre evidentment en [ara. 

Gracies, Sr PresidenC 

III-2.- PREGUNTA RGE NUM. 1469/89, PRESEN
TADA PEL DIPUTAT SR BENJAMÍ CARRERAS 1 
FONT, DEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA. 

EL SR PRESIDENT: 

Per formular la pregunta registrada amb el núm. 
1469/89, sobre dues estacions de registre sísmic, té la para u
la el Diputat Sr Benjamí Carreras i Font. 

EL SR CARRERAS 1 FONT: 

Gracies, Sr President. 

La casualitat ha fet que avui s'hagi produ'it un terrible' 
terra-tremol a la ciutat de San Francisco i coincideix amb la 
formulació d'aquesta pregunta, relativa precisament a tc
mes de sismicitat. Voldríem demanar al Govern a veure en : 
quina situació es troba el protocol signat entre el Departa- ; 

--1 
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ment de PoHtica Territorial de la Generalitat de Catalunya 
i la Conselleria d'Obres Públiques per complimentar 
aquest protocol, pel qual es comprometia a l'adquisició de 
dues estacions de registre sísmic i la realització d'una pri
mera selecció de possibles lloes on podrien ser instal.lades, 
que s'ha previst que sigui a l'illa de Mallorca i a la de Me
norca, segons diu el protocól. Fa dos anys, el mes de des
embre fara dos anys, per tal voldrfem saber en quina situa
ció es traba aquest compromfs del Govern. 

Moltes grades. 

EL SR PRESIDENT: 

Per contestar té la paraula el Sr Conseller d'Ordenació 
del Territori, Urban'isme i Obres públiques. 

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

Gracias, Sr Presidente. 

El estado actual de deSarrollo de este convenio firma
do con la Generalitat es que se han estudiado los posibles 
aparatos a instalar, se dispone de las ofertas, está todo a 
punto para poder adquirir los aparatos, pero todavía no he
mos llegado a ningún acuerdo definitivo sobre la ubicación 
de los mismos. Han estado en Mallorca y,en ,Menorca téc
nicos especialistas estudiando distintos e,mplazamientos 
con el. personal del Servicio Hidráulico, al~!;ú'al hemos asig
nado por parte de la Comunidad el funcicinamiento de este 
convenio, porque es el único que dispone de un servicio ge
ológico, aunque no tenga carácter autónomo, y de acuerdo 
con eso han estado estudiando los posibles emplazamientos 
en base no sólo a las condiciones propias del lugar, físicas y 
geológicas, sino también a las posibilidades de control, 
mantenimiento y observación de este instrumental. 

Entendemos que en plazo muy breve se habrá llegado 
ya a un acuerdo definitivo y pensamos que posiblemente, 
adquirimos durante este ejercicio, se puedan instalar du
rante el próximo. 

ELSR PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr Carreras. 

EL SR CARRERAS 1 FONT: 

Nosaltres teníem entes que en aquest assumpte real
ment s'havia treballat molt poc, són unes informacions que 
ens havien arribat, ens havíem interessat pel tema i real
ment no són coincidents, El Sr Conseller diu que hi ha ha
gut una fase previa d'estudis i de propostes i que possible
ment siguin en marxa els expedients d'adquisició d'aquests 
aparells, pero consideram que s'haurien d'apressar perque 
aquest protocol té un termini de duració que es pot acabar 
i possiblement, si no fan via, ja les haurem de posar nosal
tres quan governem, aquestes estacions sísmiques. 

Moltes gracies. 

-

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr Conseller d'Ordenació del Territori. 

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

En cualquier caso el Sr Carreras sabe perfectamente 
que la duración de estos estudios es bastante larga, dura 
afias, no es cuestión de un protocolo que dure un par de 
afias, sino que dura larguísimo tiempo y en consecuencia 
espero que nosotros podremos llegar a utilizarlos amplia
mente. 

Gracias. 

1II-3.- PREGUNTA RGE NUM. 1474/89, PRESEN
TADA PEL DIPUTAT SR JOAN FRANCESC LÓPEZ I 
CASASNOVAS, DEL GRUP PARLAMENTARI PSM
EEM. 

EL SR PRESIDENT: 

Per formular la pregunta registrada amb el núm. 
1474/89, sobre el Projecte de LIei de ConsLiLució d'uns Or
ganismes de Conca, té la paraula el DipuLal Sr loan Fran
cesc López i Casasnovas. 

EL SR LÓPEZ 1 CASASNOV AS: 

Gracies, Sr President. 

Dia 5 d'abril d'enguany, arrel d'una inLerpel.lació del 
Grup del Centre Democratic i Social, es va posar en evi
dencia la necessitat de constituir la Junta d'Aigües, que així 
la va anomenar voste, Sr Conseller d'Obres Públiques, i de
ia, a més arnés, i consta al Diari de Sessions, "estoy absolu
tamente de acuerdo con usted en que es necesaria la Junta 
de Aguas. La Conselleria tiene ultimado el Anteproyecto 
de Ley de creación de esta Junta, que va a someter en plazo 
muy breve a consideración del Gobierno y espero que pos
teriormente al Parlament". 

Dones bé, dia 19 d'abril d'enguany, també, arran de la 
Moció subsegüent, s'aprovava que en el Lermini de dos me
sas, s'instava el Govern, millar dit, que en el termini de dos 
mesas s'hauria presentat el Projecte de LIei de Constitució 
d'Urbanisme de Conca, amb les funcions que preveu la Llci 
d'Aigües. Per tant, ates que han passat ja molt més deIs 
dos mesas que s'instaven, és el momenl de demanar quines 
causes han motivat aquest retard, que el Govern no hagi re
mes encara aquest Projecte de LIei. 

EL SR PRESIDENT: 

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

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

Gracias, Sr Presidente. 
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Las razones son las de siempre, la complejidad de la 
tramitación de un Proyecto de Ley como éste, que afecta a 
competencias que en estos momentos están distribuidas en 
varias Consellerias, usted recordará que en el propio deba
te se llegó a la conclusión que una de las ventajas de este 
organismo iba a ser precisamente la centralización de com
petencias en un único organismo, aunque después éste pu
diera actuar con carácter descentralizado y eso ha obligado 
a que este anteproyecto redactado por la Conselleria haya 
sido sometido a informe de otras Consellerias posiblemen
te afectadas, vamos, realmente afectadas y se han introduci
do diversas modificaciones, se ha perfilado, y yo pienso que 
dentro de este período de sesiones se someterá definitiva-
mente al Parlamento. '. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr López i Casasnovas. 

EL SR LÓPEZ 1 CASASNOV AS: 

Gracies, Sr President i gracies, Sr Conseller, per l'a
nunci que fa que en aquest període de sessions podrem 
veure aquest important Projecte de Llei. No sabem com es 
presentara, pero sí sabem que aquests Organismes de Con
ca són imprescindibles, són de vital importancia per la in
formació que han de tenir, pel paper que els dóna la Llei 
d'Aigües en concesions, extraccions, inspeccions, registres, 
regim de sancions, etc., que en aquests moments no es po
den aplicar precisament perque no tenim legislada aquesta 
qüestió i en aquest sentit pensam que efectivament la cosa 
és complexa, pero també és complex el fet que no comptem 
encara amb-la Llei d'Organismes de Conca. 

Gracies. 

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): 

Sí, gracias, Sr Presidente. 

Simplemente para aclarar o precisar un poco la inter
vención del Sr López Casasnovas en el sentido de que no 
quisiera que hubiese lugar a engaño posteriormente. Este 
Organismo se ha previsto que sea a semejanza de los Orga
nismos de Cuenca previstos en la Ley de Aguas del Estado, 
que es la única de que disponemos en estos momentos, pe
ro teniendo en cuenta que las competencias que usted esta
ba mencionando sigue teniéndolas el Estado, no las va a 
poder ejercer de una manera directa este Organismo salvo 
que por convenio pueda ejercerlas de una manera delegada 
o como colaboración,etc., pero las competencias propias si
guen siendo todavía del Estado, porque no hemos conse
guido, a pesar de los años transcurridos,que sean transferi
das directamente a la Comunidad, que es lo que manda 
nuestro Estatuto. 

IY.- INTERPEL.LACIÓ RGE NUM. 827/89, PRE
SENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI MIXT, RE
LATIVA A LA POLITICA DEL GOVERN EN MATE
RIA D'INDUSTRIA. 

EL SR PRESIDENT: 

Acabat aquest punt de 1 Ordre del Dia, passam al se
güent, que conté la Interpel.lació registrada amb el núm . 
827/89, presentada pel Grup Parlamenlari MIXT, relativa a 
la política del Govern en materia d'Indústria. 

Per formular la Interpel.lació té la para lila, per pan 
del Grup MIXT, el Dipurat Sr Caries Ricci. 

EL SR RICCI 1 FEBRER : 

Sr President. Sres i Srs Diputats. 

Avui venim a ter una interpel.lació sobre la situació de 
la lndústria a les nos tres illes. La problemalica del sector és 
una tragedia economica i social anunciada i és anunciada 
perque ja fa tres anys que qualsevol veu més o manco tecni
ca en aquest sector no ha deixat de predicar-ho. Podem 
veure els escrits de la Introducció a la Economia de Balears, 
del Sr Alenyar, podríem veure El Cose de la Insularitae,del 
Sr Bardolet, podríem veure fins i tot el matcix Pla de Rein
dustrialització que un dia va ser votaL aquí amb consens lo
tal. En tots aquests casos es va enmarcan1 i es va dient 
exactament el drama de la indústria de les Illes, un drama 
que ve marcat especialment per una excessiva dependencia 
del sector terciari, que tots hem dit molles vegades aquí 
que provoca ~~a estructura productiva molt desequilibrada. 

, ~~ 

Un altre punt seria el cost de la insularitat, que és in
discutible que el tenim i especialment el cost del transporto 
La indústria de les IlJes Balears, per sobreviure í diferir del 
cost d'aquest transport ha evolucionat, com a defensa, a sis
temes semi-artesans que s'han de potenciar, indisculible
ment, perque és l'única sortida que el mateix poble, en la 
forma de vida, ha anat descobrint, com és el cas de la biju-

'.' teria, el de les sabates i la confecció. 

El tercer punt seria l'excessiva dependencia de J'exte
rior i per exterior em refereixo a tot el que no sigui n les 
Illes Balears. La indústria de la pell 1é un 73,1 % de depen
dencia, la indústria del plastic en té un 76,4, la indústria 
química en té un 76,1, la indústria deis vins i licors un 60'4, 
la bijuteria un 50% i en les fustes en general anam a un 
70%. 

També com altre punt hauríem de marcar que aques
tes indústries semi-artesanals presenten problemes conjun
turals, com voste sap molt bé, d'un al1 valor afegit en com
petencia directa amb paIsos subdesenvolupats, com és el 
cas que voste coneix molt bé, especialment, de la bijuteria i 
no menys, avui o dema, el de les sabates. 

Es indiscutible que hi ha un altre punt, que és l'absen
cia de tradició industrial a les Illes, que fa indiscutiblement 
que tenguin certes impossibilitats de [onaments, pero no 
tates, perque ja veu voste que Menorca ha estat un cas 
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molt marcat on les indústries han constitult un deis faetors 
més importants de la seva economia durant molts anys, co
sa que avui ja no podem dir. 

També és molt important i seria un altre punt a traetar 
el problema denunciat per l'Assoeiació de Joves Empresa
ris deis preus deis solars industriaIs. Ho denuncien i tenen 
raó, s'han disparat i, a més a més, per si fos poe, pareix que 
no hi ha cap voluntat de solucionar el tema ja que es manté 
el problema. Encara que molts Ajuntaments fan alguns es
for~s, la veritat és que palpablement sabem que no hi ha 
cap indústria petita ni mitjana que tengui possibilitat en 
molts casos perque no troba zones, terrenys industrials a 
uns preus als quals puguin arribar. 

I, sobretot, hem de remarcar la falta de captaeió de no
ves indústries; aquest seria el punt quasi més important, 
causat principalment, a més a més, per la poca efectividad 
de l'Empresa Pública Foment Industrial S.A Hauríem d'a
fegir la falta de fons a subvencions, la carestia de terrenys 
que deiem abans i també l'atractiu que su posa instal.lar-se 
en altres regions, perque altres regions d'Espanya sí que 
han fet algunes mesures que compten amb la declaració de 
zones urgents per a reindustrialització i pares tecnologies. 

Diguem ara que hem enfocat un deis temes impor
tants, que sera parlar- i n'haurem de parlar aquí una estona 
- del Foment Industrial S.A Es necessari promoure de for
ma efectiva el despoblament industrial de les Illes, es ne
cessari aconseguir la reducció del deseq4~1ibri que su posa, 
com he dit abans, la terciarització de l'economia balear, 
aquesta és una de les armes més efectives per Huitar contra 
l'atur, atur que va creixent sempre dins la indústria, bil.sica
ment, perque no hem d'oblidar que la indústria dóna dotze 
mesos de feina i no sis, com de cada dia estam més acostu
mats. 

Per dur a terme aquests objectius s'ha de posar en 
practica urgentment el Pla de Reindustrialització i s'ha de 
dotar d'efectivitat real l'empresa Foment Industrial S.A, 
que va néixer en compliment d'una Resolució aprovada per 
unanimitat en el Debat General de Política del Govern, en 
Sessió Plenaria de dia 5 de novembre del 1987, parlam de fa 
dos anys enrera i no era la primera vegada que se'n parlava, 
perque un any abans, en els Pressuposts del 87, aquí ja es 
va debatre i discutir la necessitat de fer una pressió dins 
aquesta línia. 

Com assenyalen els esta tus d'aquesta empresa de que 
parlam, no hem d'oblidar el que diuen exactament, "una 
empresa que ha d'estimular la creació de noves indústries a 
les Illes Balears", noves indústries a les Illes Balears, "ha de 
promoure una estructura productiva més equilibrada", és a 
dir, que vertaderament una de les seves feines importants 
és evitar el desequilibri que avui patim tots i que patirem 
més, segurament, "ha d'impulsar la revolució tecnológica i 
ha de fer més atractives les noves inversions industrials a 
les Illes". Com va dir en el seu moment el Sr Triay, ha de 
ser una empresa d'iniciatives que dugui el protagonisme 
per anar a cercar noves inversions, per anar a cercar aques
ta implantació de noves tecnologies a la nostra Comunitat, 
per posar d'acord interesos públies i interessos privats, per 

dur endavant indústries per a la reindustrialització de la 
nostra Comunitat. 

El Vice-president Sr Huguet el mateix dia també deia 
que dur endavant aquesta proposta era una de les seves in
tencions, ja que hi estava totalment d'acord, i així, de fet, va 
ser la crea ció d'aquesta empresa, que va ser aprovada per 
unanimitat. A més a més, en la mateixa data, una de les 
propostes del Grup POPULAR va ser literalment la se
güent, i parlam, insisteixo, de dos anys endarrera: "Instar el 
Govern perque propicilla creació d'indústries de manufac
tura i transformaeió de productes agro-pecuaris que puguin 
aportar-nos un valor afegit. Per a acó estimulara el sector 
turístic, les agrupacions de productors i els particulars inte
ressats perque amb l'ajut de la Comunitat Autónoma s'ela
borin els projeetes d'aquestes noves indúslries dins les lí
nies d'ajuda estructural de la Comunitat Europea ¡del Mi
nisteri d'Agricultura", aquesta era una proposta que feia el 
Partit Popular en aqueH moment. 

Aquesta proposta, com va assenyalar el Sr Alfonso Vi
llanueva en aquell temps, va ser recolzada pel Grup SO
CIALISTA perque ja l'havien propasada anleriormenl en 
incloure dins el Pla de Reindustrialització, concretament 
havien proposat el foment de les indústries derivadcs i 
aquesta pro posta del Partit Popular propiciava la creació 
d'indústries de manufactura i transformació de productes 
agraris, és a dir, indústries derivades. Per tant, també aquí 
hi va haver unanimitat. 

Ara hem de veure quins han estat els resultats, quines 
actuacions s'han dut a terme en aquest sentit. En el que he 
dit fins ara el que queda clar és que tol aquest Parlament, 
tots els qui som aquí dintre intentant ajudar a la nostra po
blació, fa dos anys tots estavem d'acord, en el Pressuposl 
del 87, en una vertadera necessitat, en un vertader suport a 
aquesta fórmula d'actuació en les ajudes a la indústria, i 
l'any 1988 ja varem comen~r a fer les actuacions, el Fo
ment Industrial es crea per Decret de novembre del 1987, o 
sigui ja abans, i comen~ amb un capital de 10.000 milions. 
L'any 1988, inexistencia de previsions pressupostaries i sois 
unes actuacions molt fosques, actuacions que varen ser 
exactament, si no vaig equivocat, d'un calaleg Nautic i ues
prés d'un Cataleg de Captació de Noves [nversions, que no
saltres, el Grup encara no hem vist malgrat haver-ho sol.li
citat a la Conselleria, i no una sola vegada. 

Per dur a terme aquestes importanls actuacions de [0-

ment i promoció d'indústria es va rebre de la Comunitat 
Autónoma una subvenció de 21 milions. L'any<.1989, sense 
anunci de cap tipus d'actuacions, es va crear una plantilla 
que vos te ja sap que és de gerent, un assessor i una secreta
ria, 18.402.000 pessetes al Pressuposl, res no hem vist de la 
potenciació de les indústries semi-artesanals durant aquesl 
temps ja amb tradició a les Illes, que seria important. Men
ció especial mereixeria el sector del cal~l, la Conselleria 
d'Indústria ens hauria de parlar de les actuacions dutes a 
terme per tal de contrastar les mesures proteccionistes deis 
Estats Units en relació amb el cal~t, ens hauria de parlar 
de la situació caótica de la indústria del calc;at, especial
ment a les Illes Balears, basta posar els següenls exemples 
d'industrials del cal~t que avui ja han tancat les empreses. 
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Fixem-nos en Binissalem, que I'any 85 tenia 21 empreses i 
ávui en té 6; fixem-nos en Alaró, que en tenia 15 i avui en 
té 5; Lloseta en tenia 27 i avui en té 10, Inca en tenia 106 i 
avui en té 95, Ciutadella en tenia 68 i avui en té 41, Binissa
lem en tenia 21 i avui en té 6. 

Supos que ens parlara del disseny, faltaria més, ens en 
parlara, pero segurament no ens parlara d'una adequada 
coordinació deIs centres de formació professional i sobre 
una trista i progressiva desaparició de l'aprenent i despro
fessionalització deIs operaris, que són un patrimoni, no 
oblidi que són un patrimoni que quan es perdi sera irrecu
perable. 

Tampoc no crec que ens parli del futur deis adobadors 
de les Illes. En definitiva, Sr Conseller, i per acabar, el te
ma és difícil, ja ho sé, pero voste no ho sap millorar. Aquí 
no feim una guerra de panits, avui, en aquest tema, no hi 
ha d'haver problemes de partits; és un problema qne haurí
em de solucionar entre tots, si no, caura sobre nasal tres la 
responsabilitat de veure com hem enterrat la indústria a les 
llles. 

Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Govern, per contestar la Interpel.lació té 
la paraula el Conseller d'lndústria Sr Gaspar Oliver. 

EL SR CONSELLER DE COMER<; 1 INDUSTRIA 
(Gas par Oliver i Mut): 

Gracies, Sr President. Sres i Srs Diputats. 

Ja s'ha aclarit una mica aquesta Interpel.lació, perque 
he de dir que al principi, qua n la vaig llegir per primera ve
gada i encara ara, una inlerpel.laciÓ sobre la polilica que ha 
eguit i segueix el Govem en mal~ria d'Indústria eos podia 

fer pensar que es tractava d'indústria en general, veig que 
el Sr Ricci no ha parlat d'indústria, per tam no hem de par
lar de la Direcció General d lndúsrria, i el que sí veig és 
que s'ha central moltíssim en polltica de promoció indus
trial. Jo li he de suggerir, Sr Ricci, que si voste hagués fel la 
lnlerpel.1aoió sobre promoció industrial, dones avui sí que 
per ventura parlaríem en profunditat de política industrial, 
pero encara hi ha més, per a vosté la promoció industrial, 
en la seva interven ció en aquesta Interpel.lació, veig que 
també s'ha centrat molt sobre l'empresa pública de Foment 
Industrial. 

Jo el vull rectificar en una serie de coses que ha dit, 
concretamem l'afirmació que ha fel que es va crear una 
plantilla i també una gerencia dins Foment Industrial i jo li 
he de dir que aixO no és cert. Fomem Industriall'únie que 
té és el Consell d' Administració del qua! formam part els 
alts cArrecs de la Conselleria, és a dir que és una empresa 
que s'ha constituí't, j crec recordar també que a la meva 
compaJeixen~ als PressuposLS d'enguany, de I'any 89, on hi 
havia una discussió en aquest respecte, que aquests mmoos 
- 18, segons ha dil vost~, jo no record la xifra - jo vaig pro
pasar fins i tot que es llevassin del pressupost de la Conse-

lleria per transferir-los a Fomenl, perque era una empresa 
que no s'havia pensat que funcionas. Es va crear esperant 
que poguéssim tenir una finan<;(3ció adequada per poder 
posar en marxa la segona part del Pla de Reindustrialilza
ció, quant a la captació de noves indústries, pero que men
tre no hi hagués aquesta dotació economica suficienl Fo
ment Industrial es mantendria inactiva, pero pensava i ho 
vaig dir així en aquella compareixen<;(3, que ja que s'havia 
creat el millar era no matar, no liquidar aquesta societat 
inactiva i mantenirla, perque estava conven¡;:ut que aquesta 
empresa ha de ser i és un bon instrument si posam en mar
xa definitivament el Pla de Reindustrialització. 

D'acord, Sr Ricci, d'acord amb aquesta filosofia que 
voste ha exposat del Foment Industrial i de promoure 101 

el que és indústria, de la promoció industrial, totalment 
d'acord, només recIa m una cosa i l'he reclamada semprc, 
que són mitjans, mitjans economies per poder dur enda
vant una bona política de promoció industrial, per poder 
posar en marxa aquest cataleg que voste diu, que sí que el 
tenim fet, referent a les noves captacions i quins incenlius 
s'han de donar a aquestes indústries perque puguin venir a 
ubicar-se a la nostra Comunitat, pero com pot suposar no 
ho publicarem ni ho posarem en marxa si darrera no hi ha 
les partides pressupostaries adients per poder fer fronl a la 
captació d'aquestes indústries. 

Quant a la indústria agro-precuaria, és a dir, que es 
creasin indústries de transformació deIs productes del 
camp, jo li he de dir que és cen, estam totalment d'acord, 
crec que va ser per aquests motius, a instancies del Sr Al
fonso, que ho varem posar dins el Pla de Reindustrialitza
ció, de fel era una" política que venia desenrotllant la Con
selleria de Cq~er<;: i Indústria, si bé és cert que és una polí
tica que no"(Jepen d'aquesta Conselleria, sinó de la Conse
lleria d'Agricultura i Pesca i també del Minisleri respectiu, 
pero s'ha de dir que si bé du la política la Conselleria d 'A
gricultura i Pesca, les subvencions es nodreixen deis pressu
posts que té la Conselleria de Comere; i lndústria; dir-li que 
estam tOlalment d'acord;·pero una vegada més falten mil
jans per poder dur a terme aquesta política, com voste par
lava. Pero voste s'equivoca, Sf"Ricci, perque jo no li parlaré 
de la situació caótica del cal<;(3t ni tampoc no ti parlaré del 
disseny, perque no som jo el que he de parlar del sector cal
<;(31 ni del disseny o de bijuteria per una raó molt senzilla, 
perqu~ la interpel.lació no és meya, la interpel.lació la fa 
vos te i quan diu "política que ha seguit ¡que segueix en ma
teria d'indústria" si vol parlar concretament del sub-seClor 
calc.;at, dones en parlaré amb molt de gust, pero no em con
vidi a fer una exposició del sector calc;at quan voste no ha 
tocat aquest tema en profundital, sens cap duble, sinó qua
si ben bé de passada. 

No hi ha dubte que el tema és dificil, voste ho d¡u, i 
que jo no ho sé millorar, per ventura és cert que jo no el sé 
millorar, pero també esper que a la seva replica o si més no 
a la Moció almanco puguem veure quines solucions presen
ta vost~ i també quines solucions poden aportar els altres 
Grups. Que em diguin que el tema és difícil i que nosallres 
i jo concretament com a responsable de la Conselleria no 
feim el suficient, cree que és una crítica molt tacil, que l'ac
cepto, com és natural, no podria ser d'altra manera, pero sí 
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que m'agradria, ja que voste ho ha dil, a veure si entre tots 
aconseguim poder arreglar el tema industrial, a veure si en
tre tots podem trobar-li solucions. 

Jo li he de dir que acceptaré amb molt de gust aquelles 
propostes, com crec que quasi sempre he fet, que vengui 
que són bones i que les posaré en marxa, pero crec que al 
final arribarem a una concIusió que és la de sempre. Tenim 
un Pla de Reindustrialització, hi ha uns programes de pro
moció industrial en marxa i hi ha, per una altra banda, una 
segona part d'aquest Pla de Reindustrialització, que és la 
captació de noves indústries, que és també la construcció 
de poHgons industrials, de sol industrial i tamM, com voste 
sap, hi ha encarregat un estudi de viabilitat d'un parc tec
nologic, pero al [inalla conclusió sempre és la mateixa, fi
nan~ció economica per doder-ho dur endavant. 

Gnlcies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus deIs Grups Parlamentaris que vulguin 
intervenir? 

Per part del Grup Parlamentari CDS, té la paraula el 
Diputat Sr Bernat Trias. 

EL SR TRIAS I ARBOS: 

Gracies Sr President. 

Davant el text de la interpel.lació, nosaltres teníem la 
intenció de no intervenir, atesa la seva ambigüitat i tal ve
gada l'amplitud que podia abastar amb l'enunciat que se'ns 
presentava. Després de sentir la intervenció del Sr Ricci, 
tot i que en aquests moments eH representa un Grup que 
en moltíssimes ocasions, quasi contínuament, dóna suport 
al Govern, hem pensat que quasi seria una grosseria que un 
partit de l'Oposició no intervengués o no fixas posició dins 
aquesta Interpel.lació, pero després, escoltada altra vegada 
la Interpel.lació i la resposta del Conseller, amb aquesta es
pecie de joes flQrals que s'han dedicat mútuament, creim 
que el millor moment per rIXar la posici6 del nostre Grup 
sera tal vegada a l'hora de votar les mocions que es presen
tino 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari PSM-EEM, té la pa
raula el Portaveu Sr López i Casasnovas. 

EL SR LÓPEZ I CASASNOV AS: 

Gracies, Sr President. 

Nosaltres, quan vam observar que el Grup MIXT pre
sentava una interpel.lació en materia d'indústria ens va 
semblar que era oportú, que era interesant que el sector 
important de l'economia de les Illes en recessió tingués un 
tractament en aquesta Cambra. Malgrat aquesta esperanc;a, 
hem vist que el debat, almanco en aquest nivell d'inter
pel.lació, s'ha limitat a una serie de constatacions amb les 

quals en part nosaltres estam d'acord, dir que l'empresa pú
blica Foment Industrial no ha fet prikticamenl absoluta
ment res és una constatació que després el Conseller posa 
en relació amb la manca de mitjans, aco és un peix que es 
mossega la cua. Nosaltres pensam que els Grups Parlamen
taris que hem estat instats per part del Conseller de Co
mer¡; i Indústria a presentar solucions concretes podríem 
assumir aquest repte en el cas de formar part del Govern i 
die ar;a perque el tema de la política industrial va absoluta
ment Bigat a altres poIítiques del Govern. Al nostre enten
dre, mentre la política del Govern de les Illes Balears im
pulsi una determinada política d'expansió turística que esta 
en relació amb l'urbanisme a un nivell absolutament de de
sastre quant a l'ocupació de sol rústec, quanl a favoritismes 
a la construcci6 d'una manera absolutament salvatge, com 
hem dit, és logic que d'altra banda hi hagi problemes amb 
els preus deIs sois industrials, que s'han disparat; és logic 
que hi hagi una desviació deis excedents que es produeixen 
dins el camp industrial cap al negoci facil no de la indústria 
turística, que quedi moll"clar, sinó cap a l'especulació en 
determinades formes, construcció d'apartaments, etc. 

Nosaltres pensam, ido, que el tema queda jusl tocal, 
que el Pla de Reindustrialització és una gran assignatura 
pendent d'aquest Govern i, per que no dir-ho?, també d'a
questa Cambra. Falta molta més aten ció a aquesl temes, 
perque no ens podem basar únicament en discursos davant 
aquesta Cambra si quan després a l'hora de fer els pressu
postos de la Comunitat Aut0!l0ma resulta que no hi ha ni 
una trista assignació per poder iniciar un procés que natu
ralment exigiria fortes inversions, que no hi són i en a~u cs
tam d'acord, Sr Conseller. Tanmateix, repetim, nota m a fal
tar en aquesta Interpel.lació una contcstaci6 molt més soli
daria, del Govern i en conseqüencia que la política d'lndús
tria es relacioni amb altres esferes de l'acci6 de Govern que 
sÓn absolutament mancades, al nostre entendrc. 

Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la 
paraula el Diputat Sr Valenciano. 

EL SR VALENCIANO 1 LÓPEZ: 

Gracies, Sr President. 

De la intervenció de l'interpelant, semblava que dema
nava explicacions al Govern de com és que la indlistria ana
va efectivament malament i s'ha parlat sobre la situació, 
s'ha dit que era una tragedia, que es trobava en una situa
ció dramatica, s'han fet una relaci6 deIs scclors, s'ha parlal 
de Foment Industrial S.A, que ha dit que havia estat un 
fracas, efectivament el ConseBer l'any 88, a finals del 88, 
qua n va venir a explicar el pressupost de la Comunitat Au
tonoma ja va dir que efectivament aquella empresa havia 
estat un fracas, perque tenia 18 milions de pessetes i n'ha
via gastat 16, si no ho record malament, i que enguany se
gurament també ho seria i ha fet tota una serie de relacions 
de temes que són interessants i tal vegada tenen un sentil, 
tractant-Ios dins una globalitat, si s'haguessin tractat d'una 
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manera més rigorosa, pero en aquest sentil nosaltres creim 
que els arbres ens han de deixar veure el bosc. 

S'ha dit que la situació del sector era una tragedia, jo 
crec que la situació del sector industrial és efectivament do
lenta, i com ho podem dir que és dolenta? Anem a veure 
quina ubicació té el sector industrial dins l'economia regio
nal de les nos tres illes, anem a veure quina tendencia ha so
fert aquest sector al llarg d'aquests anys i efectivament 
comprovarem, agafant diferents indicadors, per exemple 
producte interior brut o cost de factors, l'any 85 la partici
pació de la indústria en el producte interior brut era d'un 
14%, l'any 86 un 13'3, l'any 87 un 12'1 i l'any 88, a pesar 
que hi ha hagut una evolució positiva, no ha estat suficient 
ni tan sois per guanyar aquest decreixement i la participa
ció és d'un 11'8, és a dir, que passam d'uns anys durant els 
quals no es pot dir que hi hagi hagut l'efecte important que 
va tenir la crisi del petroli sobre la indústria, que fa, des de 
l'any 85, quatre anys que l'economia ha anat bé, de l'any 85 
a l'any 88 passam d'una participació en el PIE d'un 14% a 
un 11'8, I'ocupació passa d'un 14'8% a un 14'2. La produc
tivitat, l'any 85, quina era? 2.749.000 pessetes per persona; 
l'any 86 disminueix, 2.553.000; l'any 87 continua dismi
nuint, 2.429.000 i l'any 88 augmenta molt lleugerament, 
pass a a 2.489.000, pero sensiblement inferior a la de I'any 
85, és a dir, tres indicadors ben clars, ben objectius, produc
te interior brut, variable ocupacional, variable de producti
vitat en decreixement, és a dir, en reeessió, mentre els al
tres sectors económics, excepte liagricultura, van bé. 

Es podria pensar que ac;ó és un efecte que passa a totes 
les Comunitats Autonomes, ido no, Srs Diputats, resulta 
que no és així. L'any 87, a la Comunitat Autonoma d'Anda
lusia, l'increment del producte interior brut., un 7'1; Aragó 
6'6; Navarra, 6'6; Múrcia, 5'2, etc.etc., és a dir que no és un 
efecte que sigui per a tota la resta de Comunitats Autono
mes, sinó que és un efecte que ve bastant centrat en aques
ta Comunitat Autonoma. 

Hem vist les dades de l'any 85 a l'any 88, que corrobo
ren que efectivament la situació tal vegada no és dramatica, 
tal vegada no és una tragedia, pero elnostre Grup Parla
mentari efectivament opina que és una situació dolenta, 
una situació realment difícil, i el Govern de la Comunitat 
Autonoma, concretament el Conseller d'Indústria reclam,a 
mitjans, diu que no hi ha prou doblers. Que han fet amb els 
doblers que tenen en el pressupost? Per mostra, un botó. Si 
analitzam el pressupost de rany 88 amb les dades que te
nim en aquest Parlament, capítols VI i VII d'inversió, con
juntament, el seu estat d'execució, i quan dic estat d'execu
ció parlo en fase O, que és un acord per part de tots el 
Grups Parlamentaris que l'estat d'execució es mesuri en fa
se O, dones en fase O l'estat d'execució és d'un 51 % i els ho 
pue detallar per programes i per subprogrames, és a dir, 
que ni tan sols no aprofitasm un 50% de la capacitat que 
tenim o bé, si ho volem d'una altra manera, desaprofitam 
un 50% del que tenim, és a dir, per concloure, una interpel. 
lació que parlava sobre indústria, globalment sobre indús
tria, tenim una indústria que es troba en una situació difí
cil, dolenta, en recessió; una indústria que té un baix índex, 
un baix nivell de productivitat, una indústria la productivi
tat del capital de la qual és reduida perque precisament té 

-p-
una escassa dotació tecnica, una indústria que té possibili
tat de creixer. Per exemple, analitzant les taules imput-out
put que van presentar en aquest Parlament, els imputs in
dustrials, els imputs que utililza la indústria de Balears, re
sulta que un 32,14% són d'aquí i un 67'86 són de fora, és a 
dir, que hi pot ten ir lloc una política industrial que ajudi a 
fomentar aquest sector. 

Sabem que efectivament aquest camí és difícil, ho sap 
tothom, és un camí difícil, pero jo voldria [er referencia a 
unes paraules del Conseller quan va presentar i quan van 
aprovar aquí, el desembre del 86, el Pla de Reindustrialit
zació, pla aprovat pel Govern, avalat pel Govern i que ha
via de fer una gran quantitat d'inversions i que es van com
prometre a dur-lo a terme i que si no ho han fet la respon
sabilitat és precisament seva. Paraules del Conseller d'a
quest Diari de Sessions: "Des de l'optica de la política in
dustrial, aquesta visió general de l'estructura de la nostra 
economia planteja una clara exigencia, que és la necessital 
de promoure el desenvolupament industrial de les IIles Ba
lears. Aquest objectiu constitueix l'eix fonamental entorn 
del qual s'ha d'articular qualsevol programa de política in
dustrial i la seva consecució ha d'implicar la reducció deis 
desequilibris i l'estructura productiva ha de ser, a més a 
més, l'arma més efica~ en la Huita contra l'atur", és a dir, 
que el programa del Govem no només era mantenir la par
ticipació del sector industrial en el producte interior brut, 
sinó que a més volia augmentar-la, paraules del Conseller. 

Amb aquests fets que hem dit, que la indústria ha anat 
pitjor, amb el Pla de Reindustrialització que tenim aquí, 
sincerament jo crec que he de dir que la política del Go
vern ha fracasat. 

l':, 

EL SR PRESIDENT. 

Per part del Grup Parlamentari POPULAR, té la pa
raula el Diputat Sr Bartomeu Planells. 

EL SR PLANELLS 1 PLANELLS: 

Gracies, Sr President. 

Molt breument i només perque no se'ns pugui acusar 
de descortesia parlamentaria, com molt bé ja havia di! 
abans un altre Portaveu, farem ús de la paraula. 

Dir que no estam massa d'acord amb l'exposició que 
ha fet 1'Il.lustre Diputat del Grup MIXT quan ha qualificat 
de tragedia económica i social, de drama de la indústria de 
les Illes. Som conscients que no ho tenim tot perfecte, pero 
entenem que els qualificatius que ha emprat I'Il.lustre Di
putat tal vegada han estat una mica exagerats. 

No obstant aixo, com que la interpel.lació no es fa al 
Grup Parlamentari, sinó que es fa al Govern, guardarem la 
nostra posició per a la consegüent moció, si és que el Grup 
Parlamentari MIXT la presenta. 

Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 
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Per fer un torn de replica té la paraula, per part del 
Grup MIXT, el Sr CarIes Rícci. 

EL SR RICCI I FEBRER: 

Gracies, Sr President. 

Comenc;aré pel final, referent al Partit POPULAR i al 
Partít SOCIALISTA El Partit SOCIALISTA ha dit que -
ells ho veien molt malament, pero no ho veien tragedia i jo 
Ji diria si no és tragedia veure com les empreses tanquen, 
veure com pobles, en la proporció que he dít abans, pobles 
amb una dependencia total de les indústries tanquen la se
va capacitat de crear riquesa en aquel poble. Voste diu que 
no és tragedia quan perdem un patrimoni importantíssim 
laboral, un patrímoni que costa molt arribar a aconseguir 
una qualificació com la que tenien les nostres illes. No sera 
tragedia per a Eivissa, pero per a Menorca, senyor meu, és 
una vertadera tragedia; per a Binissalem, per a Inca, per a 
tots aquests pobles és una tragedia i si no, vagi voste a 
aquests pobles, vegi com esta la seva economia, i encara li 
diré més: el més tragic, segur.ament, és la gran dependencia 
del turisme, a la qual ens abocam de cada día més. Indiscu
tiblement, en l'economia- i Menorca era un exemple, no fa 
gaires anys-, les carnes amb que es defensa un poble són 
moll importants i amb tres carnes, quan es tracta l'agricul
tura, la indústria i el turisme amb un cert equilibri era una 
economia de futur brillant, pero quan una economía depen 
totalment, com avui depenem cac!a dia, d'un sector i tots 
sabem que és el turisme, si aixo no és trag&tia, Srs Parla
mentaris, expliquin que és tragedia a casa seva. 

Indiscutiblement el Sr Conse!ler ha dit coses, ha accep
tal la situacíó, pero no pot oblidar que eH fa set anys que és 
Conseller, i és un problema seriós, el problema és seriós 
per tot i en molts casos, pero també és veritat que per a 
qualsevol de nosaltres el que compta al final solament són 
els resultats, i els resultats no són positius, i aquest és el 
vertader problema. Que existeix el drama? D'acord. Que és 
difícil de superar? D'acrod, pero el sol fet de dir donau-me 
pessetes i els ho solucionaré tot, a~o en empreses sabem 
que no sempre és la solució. La solució es demostra molles 
vegades amb petites i grans actuacions, petites actuacions 
perque a vegades amb els petits empresaris es pot fer molta 
més feina que amb els grossos. 

Finalment li vull repetir que a0 és un problema d'i
maginació, d'imaginació i de pragmatisme, que units a la 
voluntat- ho he dit abans i ha torno a dir- no solament d'a
quest Govern, en aquest cas reclam la presencia, com vosee 
reclama la nostra, té rao en a0, el tema és prou important 
perqwue tots els grups polítks d'aquest Parlament aportem 
coses, idees, pressupost, tot el que sigui necessari a pesar 
de no estar dins el Govern, com deia el Sr López, que tots 
siguem capa~os d'aportar tol allo que sigui necessari per no 
perdre aquesta pan de la nostra economia balear que, insis
teixo, per a molts de !loes era basica i avui és un vertader 
drama. 1 encara us diré més, segurament J'actuació que 
duim avui en dia és per acabar fent unes línies de comer
cials, pero no d'índústries. La teoria que duím avui en día 
és brillant per a segons quines economies, pero indiscuti
blement no ho és perque la gent tenguí feína tots els díes 

de l'any. 

Una súplica, una vegada més: siguem tots solidaris 
amb el tema i no parlem d'intentar trencar Iínies deIs qui 
governen o deIs qui no governen. No es tracta de veure una 
cosa senzilla, és un drama i com a tal voldria que ho rcco
neguessin tots els Parlamentaris i que donassín suport a la 
possibilitat de solucionar el tema. 

Gracies, Sr President. 

V.- PROPOSICIÓ NO DE LLEl ROE NUM 1373/89, 
PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI PSM
EEM, RELATIVA AL DECRET 1113/89, DE 15 DE SE
TEMBRE, RELATIU ALS AJUTS DE L'ESTAT PER 
LES RECENTS INUNDACIONS. 

EL SR PRESIDENT: 

Acabat el debat d'aquesta Interpel.lació, passam al 
punt cinque de l'Ordre del Dia relaliu a una Proposició no 
de Lleí registrada amb el núm. 1373/89 i presentada pel 
Grup Parlamentari PSM-EEM, relativa al Decret 1113/89, 
de 15 de setembre, que fa referencia als ajuts de J'Estat per 
les recents inundacions. 

Per defensar aquesta Proposició no de L1ei i per part 
del Grup Parlamentari PSM-EEM, té la paraula el Diputat 
Sr Mayol. 

EL SR MA YOL I SERRA: 

Gracies, Sr President. 

La Constitució Espanyola garanleix el dret a l'autono
mía de les nacionalitats amb aquestes paraules i no amb al
tres. La Constítució i els Estatus d'Autonomia enumeren 
les competencies propies de les Comunitats AUlonomes, 
ente les quals qualsevol lector hi troban'\ J'agricultura, 
obres públiques, infraestructures, incloses (es hidrauliq ues, 
etc. Cap de les competencies que la Constitució reserva per 
alGovern Central es relaciona directament amb el tema de 
les inundacions o de les ajudes que ('EstaL ha atorgat a 
aquestes a través del Reíal Decret 1113/89 que comentam. 

Certament la Constitució determina i obliga a la 501i
daritat entre les díferents nacionalitals que I'Estat Espa
nyol, i d'aquest manament constitucional n'estam orgullo
sos i pensam que és totalment imprescindible, pero no es 
pot parlar de solidaritat si no hi ha també corresponsabili
tat i una coordínació basada en la mútua reconeixen~ i cn
tenem que el text d'aquest Reíal Decret no compleix aques
tes determinacions. Només parla, com hauran llegit els Srs 
Diputats, de les Comunitats Autonomes en un punt, al fi
nal, i l'aplicació que s'ha fet d'aquest Reial Decret demos
tra quina és I'actitud que té. Bm sembla desaforlunat i trist 
que un Conseller vagi a Madrid a dur i explicar la informa
ció sobre les inundacions i el remelin al Delegat del 00-
yerno Ens sembla inadequat que la ComuniLal Autonoma, 
en el marc competencial que ¡'Estatut i la Constitució li do
nen, que ja és, entenem, magre i trisL, no pugui actuar com 
pertoca. Si hí ha d'haver solidaritat, i aquesta és, insisLim, 
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molt necessaria, s'ha d'aplicar amb un criteri no centralista 
i si hi ha unes institucions, que son les que han de respon
dre davant els ciutadans de l'agricultura, de les obres públi
ques, de les infraestructures, la solidaritat passa per aques
tes institucions. 

Em permetin que els faci un símil. Si, per exemple, la 
Conselleria de Transports i Treball, en un moment deter
minat, tengués un sobrant del seu pressupost i el volgués 
dedicar a uns concerts ningú no entendria que ho fes direc
tament, pero tothom entendria que fes una transferencia 
pressupostaria a la Conselleria de Cultura, per exemple, 
pero aquest no és el caso Si I'Estat vol ser solidari en uns 
problemes de tipus 'agrícoles, d'obres públiques, d'infraes
tructures i hi ha uns institució, que és la Comunitat Auto
noma, que en té les competencies, és totalment raonable i 
exigible que les transferencies economiques per fer aques
tes ajudes vagin a través de la Comunitat Autonoma. 

LOgicament no és el cas, hi ha complicacions electorals 
i em permetran ser malpensat, no ja complicacions electo
rals, sinó electoralistes, i amb aixo podríem fer un judici de 
valors que per ventura qualcú trobaria imprudent. No faré 
cap judici, els fets són com són, el Reial Decret diu el que 
diu i, a més, s'aplica d'una manera que entenem que s'ha 
d'entendre com un míting. 

El segon punt d'aquesta Proposició no de Llei conside
ra insuficients les ajudes que I'Estat determina en aquest 
Reial Decret i crec que sera molt difícil que no estiguem 
d'acord, almanco l'Oposició d'aquest Parlament, que aques
tes ajudes són insuficients, perque a l'esmena que nosaltres 
hem presentat i que es debatra a continuació, a la Llei d'A
judes del Govern determinilvem que, per exemple, en el 
món agrari, les ajudes que han de rebre els afectats per part 
de la societat, no entrem a veure si és Comunitat o Estat, 
haurien de ser entre el 50 i el 75% segons la naturales a deIs 
béns i mentrestant el Reial Decret parla únicament d'un 30 
% i exclusivament de determinades categories de béns. 

Altres sectors economics afectats no tenen, segons 
aquest Reia! Decret, cap tipus d'ajudes, al tres sectors que 
són o no són igualment competencia de la Comunitat Au
tónoma o de l'Estat. Per altra banda, com també hauran 
vist, la Comunitat Autónoma queda sois com un element a 
coordinar amb una Comissió Interministerial i les Comis
sions Provincials de Govem, que per cert no defineix i en
tenem que si existeixen no són precisament molt funcio
nals. Jo crec que no és només preocupant la lectura directa 
de la normativa del Reia! Decret, sinó la lectura més gene
ral que se n'ha de fer i veure com l'Administració Centra
lista continua considerant que les Comunitats Autónomes 
no són Estat, sinó que són una especie de virus que hi ha 
hagut dins el programa constitucional que resulta que surt 
als Decrets, en qualcun deis seus articIes i no queda més re
meí que incIoure'! i s'incIou d'una manera vertaderament 
molt for~da. Coordinar amb una Comissió Provincial ja 
ens serveix, ja ha sortit la Comunitat Autónoma en el Reíal 
Decret i pareix que ja s'ha complit i no s'ha complit, ente
nero que l'esperit constitucional no s'ha complit amb una 
determinació d'aquest estilo 

No voldria que vessin, Srs Diputats, atacs o bellumes i 
no voldria que sortís ningú en defensa d'interessos distints 
deis afectats o del poble de les Illes Balears, pcrque ni en la 
Iletra ni en l'esperit no hi ha cap atac, en aquesta Proposi
ció no de Llei, a res més que a un plantejamcnt reaccionari 
del que hauria de ser, per imperatiu constitucional, l'Eslal 
de les Autonomies i desgraciadament no éso 

(El Sr President s'absenta de la sala i el Sr Vice-prcsi
dent segon presideix el debat) 

EL SR PRESIDENT: 

Moltes gnkies, Sr Diputat. 

No s'han presentat esemenes a aquesta Proposició no 
de Llei. Per tant, tenen la paraula els Grups Parlamentaris 
que vulguin intervenir en el debat, si n'hi ha, 

Pel Grup Parlamentari MIXT, té la paraula el DipuLat 
Sr Ricci. 

EL SR RICCI I FEBRER: 

Gracies, Sr President. 

SoIs per donar un suport complet a aquesta Proposició 
no de Llei i per repetir paraula per paraula tot el que ha dit 
el Sr mayol. Indiscutiblement l'Administració Centralista 
de la qual avui ens veim afectats ens tracta com un ... , pero 
no només a nosaltres, sinó en general. El problema de veri
tat és que no és solament el Partit que avui governa, és que 
hi ha un se~~iment de molts partits polítics que des de Ma
drid, quan s6n a Madrid, tractarien el tema d'igual manera, 
Així és com demostren que indiscutiblement les Autono
mies no són el que més els agrada. Per tant, solament a~o, 
que estam totalment d'acord amb el Sr Mayol i esperem 
que tots plegats defensem aquesta postura, que no és res 
més que una postura solidaria amb uns drets que tots tenim 
aquí, a les Illes. 

Gracies, Sr president. 

EL SR PRESIDENT: 

Moltes grAcies, Sr Diputat. 

Pel Grup parlamentari d'UM, té la paraula el Sr Mi
q uel Pascual. 

EL SR PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sr President. Sres i Srs Diputats. 

Només per anunciar el nostre vot afirmatiu i que pens 
que són suficients els arguments que s'ha dit, senzillamen~ 
en tot cas remarcar que és necessaria una coordinació entre 
tates les inversions, cosa que no permet aquest Reíal De
cret, no és suficient i que evidentment es tracta de fer i~., 

versions en mat~ries que són compet~ncies exclusives de la 
Comunitat Autónoma, com puguin ser, per exemple, carre~ 
teres i d'altres. . 



, 

• 

DlARI DE SESSIONS / Núm. 66 / 18 octubre 1989 2383 

Per tant, aquesta Proposició no de Llei és plenament 
justificada i li donarem suport. 

EL SR PRESIDENT: 

Gracies, Sr Diputat. 

Pel Grup Parlamentari del Centre Democratic i Social, 
té la paraula el Sr Francesc Quetglas. 

EL SR QUETGLAS 1 ROSANES: 

Gracies, Sr President. 

En el mateix sentit deIs altres Grups Parlamentaris, 
per anunciar el nostre recolzament a la Proposició no de 
Llei. Nosaltres hem denunciat reiteradament com s'aprofi
ten determinades oportunitats per recobrar competencies 
que ni la Constitució ni l'Estatut d'Autonomia ni el matei
xos Reials Decrets de Transferencies que ja consagren la ti
tularitat de la Comunitat Autonoma i en canvi es produeix 
una constant recuperació coIUpetencial per part de ¡'Admi
nistració de l'Estat. Es un estat de coses, és un estat de re
conversió autonomica a la baiXa amb la qual nosaltres no 
podem estar d'acord i en aquest sentit hem de donar suport 
al Punt Primer d'aquesta Proposició no de llei. Evident
ment, qualsevol ajut, atesa la insuficiencia financera i aquí 
vull demostrar que a pesar del nostre posicionament crític 
en relació amb la llei que a continuació debatrem sobre 
CrMit Extraordinarí, el Govern de la Comúhitat Autono
ma troba el nostre suport, el suport del Grup Parlamentari 
CDS, per tal que reivindicam un increment de la finan~ció 
estatal i més quan, com molt bé ha dit el Sr Mayol, es trac
ta d'una qüestió d'estricta solidaritat. 

Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr Diputat. 

Pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la paraula el 
Sr Josep Alfonso i Villanueva. 

EL SR ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Sí, Sr President. Sres i Srs Diputats. 

La impressió que m'ha fet aquesta Proposició no de 
Llei, per part de tots els Grups Parlamentatis, és que li ha
vien de donar suport peró que havien de passar de puntetes 
per damunt, que no interessava aprofundir sobre el tema. 
Jo crec que és un tema suficientment important per parlar
ne seriosament, no dir donarem el suport perque és estu
pend, no dir, aprofitant que ens trobam en campanya' elec
toral, que el Govern vol acaparar- el Govern de I'Estat, evi
dentment- vol acaparar competencies, un procés significa
tiu, que és el que es diu en tota la campanya electoral des 
de fa 25 o 30 dies. 

A mi em pareix molt bé, és un recurs parlamentari va
lid i és un recurs electoral absolutament valid, per tant ho 

admet, peró crec que val la pena aprofundir el tema. Ha 
dit- el presentador de la Proposició no de Llei, que és a qui 
hem de fer cas, perque és la seva Proposició no de Llei; els 
altres Grups Parlamentaris han dit amen, i punt, perque rc
alment, arguments, ni un-, ha dit en primer lloc que s'a
temptava contra el principi general de la Con~tituc~ en el 
sentit de competencies de la Comunitat Autónoma, s ha dit 
que la Comunitat Autonoma només era esmentada practi
cament en el darrer punt de l'article sete del Decret d'Aju
des i s'ha dit que tot aixo, totes aquestes ajudes, com que 
eren competencies de la Comunitat Autónoma, havien de 
ser canalitzades per la Comunitat Autónoma. 

Aquí hi ha, primer, dos greus errors, errors que s'han 
de ten ir en compte i que s'han de dir. El primer punt, que 
en les relacions i finan~ció de les Corporacions Locals, la 
Comunitat Autonome no hi té cap compelencia, que sigui 
un desig que en tengui és un altre tema, pero les relacions i 
la finan~ció de les Corporacions Locals continua essent 
una competencia de I'Estat, ¡aquestes ajudes van a Corpo
racíons Locals en primer lloc, siguin Consells Insulars o 
Ajuntaments, primer tema de petit error que no s'ha tengut 
en compte, pero error fonamental dins I'argumentació del 
Sr Mayol. 

Segon tema que tampoc no s'ha tengut en compte, pe
ro que és molt important: que les ajudes a les persones no 
són directament competencia de les Comunitats Autono
mes, sinó que són competencies de lotes les Administra
cions públiques i basicament aguest tipus (]'ajudes directes 
són competencia de I'Estat. 

1 tercer tema que tampoc no s'ha tengul en complc: 
que IRYDA continua essent un organisme de l'Estal. Per 
tant, el tema de competencies, el Sr Mayol convendra amb 
mi que com a mínim és absolutament disculible i que no 
s'ha resquillat la competencia de la Comunitat Autónoma 
perque I'Estat vulgui ajudar quan ha passat un desaslre en 
aquesta Comunitat Autónoma. 

Aixo des del punt de vista teoric, des del punt de vista 
practic hi ha molt més. Vostes creuen que després del que 
varem sentir l'altre dia des d'aquesta tribuna, encara que el 
Decret és anterior, la confian~ que mereixi la informació 
que dóna la Comunitat Autónoma pot servir per a qualque 
cosa? Per donar ajudes? Es una pregunta important, par
lam dels recursos públics que s'han d'ulilitzar no d'una for
ma amplia i desbordada, sinó d'una forma generosa i justa, 
i després del que sentírem ahir, que no importa repetir per
que supós que tots els Diputats són plenament conscients 
del que es va dir aquí, no podem utilitzar aquests recursos 
d'una forma excessivament generosa i, sobretot, no exacta. 

El que passa és que, molt d'acord amb la seva posició 
ideológica i molt d'acord amb els seus vots a la Conslilució, 
el PSM-EEM confon la realitat conslitucional amb el seu 
desig constitucional, són dues coses absolutament dislintes, 
la finan~ció de Corpor¡lcions Locals és competencia de 
I'Estat, l'ajuda a persones privades en aqucsls casos és com
petencia de I'Estat, i a mi m'esborrona que els senyors del 
PSM-EEM no duguessin una Proposició de Llei proteslanl 
contra el Decret de dia 31 de juliol, no cn parlaren, que cra 
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precisament la base de la regulació de tates les ajudes que 
després han vengut. Curiosament no varen dir ni paraula, 
ni paraula, el Decret General que afectava tal 1'Estat no 
atemptava contra les competencies, resulta que el Decret 
que delimita clarament quin tipus d'ajudes, zones geognHi
ques, etc. etc., si afecta competencies, és curiós. 

Jo cree que ja comenc;a a ser hora que el PSM-EEM 
admeti la realitat constitucional, i vía vot, vía vot, via repre
sentació parlamentaria, aquí o fora d'aquí intentin canviar-
la. Si no és possible, sera que el país, aquest país que és tat 
solidari, aquesta Espanya solidaria, no els dóna el seu re
colzament a aquesta modificaci~! aixó és el problema. 

Nosaltres, óbviament, després del que he dit veuran 
que no podem donar suport a aquest primer punt, perque 
no és ver en absolut que s'atempti contra la Constitució, 
que no sé quina és la Constitució Autonómica, jo els dema
naria que fossin més precisos en la terminologia, la Consti
tució és la Constitució Espanyola i no és cap tipus de Cons
titució Autonómica de 1'Estat, és una Constitució de 1'Estat 
Espanyol que té un TItol VIII que regula l'Estat de les Au
tonomies o que regula el que s'ha denominat 1'Estat de les 
Autonomies, pero no hi ha cap Constitució Autonómica, el 
seu desig no va d'acord amb els desitjos de la resta de 1'Es
tat Espanyol, ni tan soIs amb els desitjos de la resta de ciu
tadans de la Comunitat Autónoma. Si hi hagués aquesta 
possibilitat, si s'hagués atemptat contra la Constitució, jo 
cree que el Govern, que ha donat proves de ser n\pid i d'ac
tuar quan atempten o ereu que atempten, encara que no si
gui així, contra els seus drets constitucionals posas un re
eurs d'inconstitueionalitat. No s'ho ha planlejal perque no 
hi ha cap argument juridic, ni co~stitucional, ni POlílic, tret 
deis seus desitjos, que avalin aquesta proposició nO b 

Pero la proposició nO 2 encara és més curiosa, amplia 
les ajudes previstes. Quines ajudes s'han d'ampliar? Les del 
Decret de juliol, les que fa IRYDA, que dóna el 100% del 
que ningú en aquest Parlamenl havía previst que es donas, 
que és la regeneració de lerres, aquestes ajudes? No és el 
30%, en el cas que les lerres s'hagin perdut en més del 50% 
~ el 100%; en el cas deis camins rurals i d'instal.lacions 
privades, per entendre'ns en terminologia, és el 100%. 
Aquestes ajudes s'han d'incrementar? Siguem un poquet 
precisos. 

El Projecte de LIei que discutirem després, aquest Pro
jecte de LIei, senyors del PSM-EEM, no millora en absolut 
l'actuació de 1'Estat en aquests temes; diría més, el nostre 
Projeete de LIei o el Projecte de LIei que discutirem com
plementa un poquet, en el que no és competencia de la Co
munitat Autónoma, aquest tipus d'ajudes, les complementa 
i vostes ho saben tan bé com nosaltres, pero havien de dir 
qualque cosa, és obvi, no es pot deixar passar un Deeret 
que regula ajudes per un desastre natural sense pegar, com 
sempre, al Govern de l'Estat i en aquest cas no és al Go
vem de l'Estat, la veritat és que no peguen, no volen pegar 
al Govern de 1'Estat, volen pegar a un partit polític que 
dins una qlmpanya electoral es diu Partit Socialista Obrer 
Espanyol. 

Senyors del PSM-EEM, la veritat és que no tenen la 

---=--
més mínima raó; l'Estat, en aquests moments, ha posal ja 
al Banc d'Espanya, en espera de serielat en les valoracions 
que faci la Comunitat Autonoma via els Ajunlaments, més 
de 2.000 milions de pessetes per actuar. D'aquÍ a final 
d'any, vos tes també ho saben, s'hauran execulal en repobla
ció de terres o en reforma de terres, de camins rurals, d'ins
lal.lacions públiques i privades, més de 400 milions de pes
setes; durant I'any que ve s'hauran execulat més de 2.500 
milions de pessetes. Que més voldríem, que el Govern de la 
Comunitat Autónoma fos capac; d'actuar així? 

Senyors del PSM-EEM, tenguin en comple que per 
molt que vostes diguin, el tema real és que l'Estat aClua 
dins el nivel! de les seves competencies ajudant a Corpora
cions Locals, ajudant el Consell Insular, amb una quanlitat 
que creim que és suficient, parlam d'un 50% de la inversió 
de reposició, creim que és sufiéient, eobreix el 100% de la 
restauració de les terres quan s'han perdut en més d'un 
50%, cobreix un 30%, la mitjana de eollites que s'haguessin 
produH, peró posa per al futur crectits blancs quan les coses 
s'hagin avaluat bé. Senyors del PSM-EEM, en aquest tema 
no tenen raó, han volgut aprofitar una situació per, eom 
sempre, ja que en un tema es dóna canya- i se n'hi ha de 
donar- al Govern de la Comunitat Autónoma, en un alLre 
repartir-la al Partit Socialista, la veritat és que aquesta és la 
seva inteneió i amb aquest objeetiu ve aquesta Proposició 
no de LIei al Parlament. La resta, arguments petits, inútils, 
no exactes, no constitucionals, no reals per avalar aquest ti
pus d'argumentació. 

No hi ha res més. Graeies. 

EL SR PRESIDENT. 
- .~~.-

Moltes gracies, Sr Diputat. 

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

EL SR CAPÓ 1 GALMÉS: 

MoItes gracies, Sr President. 

Jo, per intervenir en nom del Grup POPULAR en 
aquesta Proposició no de LIei, he de dir d'entrada que sí, 
que efectivament nosaltres li donarem su port. Abans d'en
trar en el text i dir el que hem sentit, jo cree que és obligat 
felicitar el PSM-EEM per aquesta iniciativa i sobretol el Sr 
Mayol per la seva intervenció, perque realment en una in- , 
tervenció curta, ben feta, rares vegades són, pero ben feta/ 
en dues pinzellades realment ha centrat el tema. Ha dit quir

i 

a1emptava contra la Constitució Autonómica, que el Sr Al.; ~ 

fonso ha dit que no sabia molt bé que era, pero jo erec que ' 
1015 ho hem entes. i 

'\ 

Efectivament, si miram I'esmena no ens queda més re 1 

mei que donar suport a cada un deIs seus apanals, perqu . 
el Reial Decrel 1113 que va fer el Govern de Madrid real 1 
ment és un desastre, és un Decrel que quan el Uegeixes po b 
sa eIs peIs de punta, parla del Ministeri d'Interior, com en 
aquell temps, es basa en la Llei de Reforma i Desenrotlla-. 
ment Agrari, que tantes vegades s'ha dit que és obsoleta, dC'1 



I 
1 

r 

.... 

• 

DlARI DE SESSIONS / Núm. 66 / 18 octubre 1989 2385 

l'any 1973, com aquella d'aquell temps, fins i tot fa Comis
sions Interministerials i es basa molt en la figura deis go
vernadors i en la figura de la Comissió Provincial, aixo ja és 
més que en aquell temps, i és que el PSOE de Madrid ha 
de canviar el disc, a part del que va canviar es coneix que 
els funcionaris que es dediquen a aquestes feines són els 
mateixos deis altres anys, deis anys 70 i aquell temps, i cIar, 
continuen amb el mateix disc i les fan absolutament igual i 
hi posen al final una cosa que diu Comunitats Autonomes i 
amb aixo ja han complit i el Sr Mayol té raó, amb aixa no 
complin res, amb aixo I'únic que demostram és que hi ha 
dues Administracions, que continua havent-hi dues Admi
nistracions i que són paral.leles i que una vol suplir I'altra. 

Jo crec que d'aquest Decret i sobretot de la lectura de 
la correcció del Decret, perque és ver que el varen fer molt 
aviat, és ver que el varen fer a Madrid dia 15 de setembre, 
després en varen haver de presentar un altre, de corregir-lo 
més endavant, pero la correcció, quan la tornes a llegir, no
més rectifica el tema de les conques hidrognlfiques afecta
des, o sigui que olé a l'Autonomia i sobretot a la de Bale
ars, és a dir, que tenint 0Rortunitat de refer-ho, no ho han 
refet en la mesura que pertocaria i és que jo m'imagin 
aquesta gent quan fan els Decrets i sobretot q uan els recti
fiquen, crec que les pel.lícules de Berlanga "La vaquilla" o 
"La Escopeta Nacional" ... , em pareix que podrfem escriure 
un guió que seria bastant millor, és a dir, aquelles podrien 
ser uns guions de "dibujos animados" per a al.lots compara
des amb el que podríem escriure si vessin ,la taula on s'ha 
fet aquest Decret. /.-' 

Es un fet que el Decret era mal fet i que des de la Co
munitat Autonoma se'ls havia donat un projecte de Decret 
en el qual hi havia bastants més consideracions que les que 
s'han contemplat, pero, com sempre, a Madrid no les han 
tengut en compte. El Sr Alfonso ha dit que les interven
cions deIs Grups Parlamentaris passen de puntetes, que no 
s'ha aprofundit, jo voldria que no ens hagessin de dir el ma
teix i mirarem d'aprofundir una mica més. 

Jo no vull dir que aquests tipus de Decrets com el que 
han fet a Madrid- cree que ja ho he insinuat abans- sigui no 
progressar, per allo de les connotacions electorals, jo no
més vull dir que no és avanc;ar. Quan, en els temps que va 
venir el canvi de regim i Suárez, que era el President del 
Govern, va interpretar de qualque manera un model d'Es
tat basat en unes Autonomies, que llavors es va consensuar 
i es va plasmar dins una Constitució, de qualque manera es 
va contemplar un model en el qual s'esperava que les Co
munitats, després d'una s~rie d'anys, tendrien un paper re
levant i positiu i amb aixa I'únic que veim és que tornam 
enrera com els cranes. 

Jo comprenc que el Sr Alfonso ha de sortir i que efec
tivament ha de defensar el Decret de Madrid per allo que 
sempre el defensen i que si en aquesl cas penoca rebre el 
PSM, dones pertoca rebre el PSM, vulI dir que aixa és ciar, 
pero és molt trist haver de defensar una cosa indefensable, 
és molt complicat, sobretot qua n ho hem d'embullar a base 
de cites sense profunditzar massa bé sobre les corporacions 
locals i quan no és admissible, sobretot, és quan ens diu 
que també IR YDA continua essent de I'Estat; perdoni, es 

que les Comunitats Autonomes, segons la Constitució, i ho 
ha dit el Sr Mayol, també són Administració de I'Estat i 
crec que no s'ha de renunciar a aquestes coses, la qual cosa 
vol dir que ha quedat clar el que havíem dit abans, que hi 
ha dues administracions, que es creen dues Administra
cions i que si fugissin les Comunitats Autonomes, aparent
ment, amb el Decret 1113 no passaria res, es continuaria 
ajudant igual, i llavors, quan fa refer~ncies a IRYDA, a les 
obres d'interes general, aixo ho podríem discutir molL. A 
mi no em digui que perqu~ han posal que les obres d'inte
res general que han perdut més d'un 50% de superficie a
graria tenen una subvenció del 100% perqu~ són obres 
d'interes general, aixo ho podríem discutir molt perque en 
les obres d'interes general primer es fa un pla i aleshores 
hauríem de dir quan es paga, qui el fa i quan es fa. 

Jo Ji vull dir que la meya defensa del tema des de I'any 
80 sempre ha estat que les obres d'interes general en les 
Autonomies no tenien absolutament cap raó de ser, absolu
tament cap raó de ser, més li diré, a Balears no hi pot haver 
cap obra d'interes general, és ciar que per aixo hauríem de 
canviar la Llei de Reforma i Desenrotllament Agrari, que 
efectivament tothom coincideix que és obsoleta, perquc es 
de l'any 1973, que era d'un altre regim, quan ja comen<;ava 
a fer coses mínimament progressistes i va fer aixo, que pa
reixia que feia un ou amb dos vermells, pero no deixa que 
avui, amb les Comunitats Autonomes, aixo no sigui obsolet. 

1 per qu~ no s'ha canviat aquesta lIei? Naturalment ~o 
ho hem de demanar al Sr Suárez, a qui ho hem de defi1anar 
és al Govern Socialista. Per qu~ no I'ha volguda canviar? 
Perque basant-se en aquesta Llei de I'any ] 973 ha tengut 
instruments per poder fer el que fa amb aquest Decret 
1113, és a dir, dominar una vegada més i ten ir un instru
ment més per controlar i dominar les Comunitats Aulono
m~. 1 per qu~? Perqu~ és un Govern involucionista, i no 
vull dir a110 que no és progressar, per alió de les connola
cions electorals, no ho vu11 dir, no ho diré, pero que no 
avan~, no avanc;a, és a dir, que és involucionista en aquest 
tema i a posta no ha canviat la llei i a posta no em venguin 
a predicar que el Decret..., i no criticaré més el Decret, no 
el criticaré més perqu~ m'he aturat a l'anicle tercer, perque 
si passam al sete i aixo, ja és massa, pero m'he atural a I'ar
ticle tercer. 

1 és que, com deia abans, hi ha un involucionisme, pe
ro en aquest cas no podem dir que el Govern no estigui in
format, perqu~ el Govern de Madrid eslava informat, se li 
va dir com es podia fer un Decret, se li va dir que s'havia de 
menester i en canvi fa el Decret amb el mateix calc que es 
feia els altres anys, durant els altres regims i els altres siste
mes i per tant aixo no esta bé, no ens convé, no millora res 
i per tant hem de donar suport a aquestes iniciatives com la 
del Partit Socialista de Mallorca, que fan que tol aixo pugui 
canviar. 

Per que no va bé el Decret i per que n'hí podría haver 
de millors? Dones miri, hi ha moltes cosetes que aquest 
Decret no té en compte, el Decret és curt, és un Decrct 
d'urg~ncia, és un Decret que s'ha fel molL aviat, és un De
cret que va amb una \lei que no hi hauria de ser, que s'hau
ria d'haver canviat, és un Dccret que oblida que hi ha una 
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xarxa viaria autonomica, que oblida els béns i els serveis 
transferits, que oblida que a Balears no hi ha cap carretera 
de tipus estatal, que no fa declaracions de dies inMbils, per 
exemple, són unes subvencions donades en el tipus de re
gim anterior, com deia; no concedeix cap moratoria, només 
diu que hi ha unes moratories quan són crectils o ajudes del 
Ministeri d' Agricultura, no sé si és al Decret o a I'Ordre 
Ministerial, als organismes autonoms, pero al Banc de Cre
dit Agrícola, que és una societat anonima estatal i que no 
és un organisme autonom resulta que no li hem d'ajudar; 
no concedeix cap exempció per cuotes de contribució ni lli
cencies fiscals, no minora la quota deis IV AS en l'adquisi
ció d'aquests automobils que s'han fet malbé o que les 
inundacions varen perjudicar. Per que no hem d'ajudar 
aquesta gent? No n'hi ha cap ni un, no es preveu la conees
sió de beenficis aranzelaris en un lloc turístic on hi pot ha
ver molta maquinaria d'importació que s'hagi de renovar. 
Per que no el han de donar aquest benefici? 

Ara acab, Sr President, elllumet vermelI ja s'ha ences, 
tot d'una acabaré. No es refereix a expedients de regulació 
d'ocupació, no estableix ajornaments de pagaments de les 
cotizacions de Seguretat Social, no estableix exempcions de 
pagaments de quotes fixes als trebalIadors "por cuenta pro
pian inclosos en regim de la Seguretat Social Agraria, no 
concedeix a les cooperatives i societats anonimes laborals 
ajornament per al pagament de les quantitats a tornar, etc. 
etc.; no obri la possibilitat de concerts amb l'Institut Nacio
nal d'Ocupació, no es dóna credit per fer front a aquesta 
necessitat, no s'estableixen subvencions a favor de l'lnstitut 
de Credit Oficial, que és el que deiem abans del Banc de 
Credit Agrícola, no resol el problema de l'actual limitació 
que per a aquestes operacions actives ha imposat l'autoritat 
moneteria i les entitats bancaries, etc. etc. 

Aixo fa que jo no he volgut pecar, perque bastaria ha
ver dit que no li donam suport, pero com que voste, el Sr 
Portaveu del Partit Socialista, ha dit que passavem de pun
tetes, die dones no hi passarem, almanco donarem unes ra
ons per les quals creim que no podem admetre aquest De
eret de Madrid i sí que hem de donar suport, perque el mi
llorin substancialment, a la Proposició del Partit Socialista 
de Mallorca. 

Moltes gracies. 

(El Sr President repren la presidencia del debat) 

EL SR PRESIDENT: 

Acabat el debat, passam a la votació d'aquesta Propo
sició no de Llei relativa al Decret 1113/89, de 15 de setem
bre, sobre els ajuts de I'Estat per les recents ínundacions. 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 37. VOIS en mn
tra 18. No hi ha abstencions. Queda aprovada la Proposició 
no de Llei que acabam de sotmetre él vOlació. 

Vl.- DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'ECONO
MIA, HISENDA 1 PRESSUPOSTS SOBRE EL PROJEC
TE DE LLEI RGE NUM. 1284/89 DE CREDIT EXTRA
ORDINARI PER A LA FINANC;ACIÓ DE LES MESU
RES URGENTS PER A LA REPARACIÓ DELS 
DANYS CAUSATS PER LES PLUGES TORRENCIALS 
1 TORMENTES A DETERMINAD ES ZONES DE LES 
ILLES BALEARS. 

" 
EL SR PRESlDENT: 

Passam al darrer Punt de I'Ordre del Dia relatiu al 
Dictamen de la Comissió d'Economia, Hisenda i Pressu
posts sobre el Projecte de Llei núm. 1284/89 de CrMit Ex
traordinari per a la financ;ació de les mesures urgents per a 
la reparació deis danys causats per les pluges lorrencials i 
tormente a determinades zones de les Bies Balears. 

A I'article primer hí ha mantenguda I'Esmena 1345/89 
deIs Grups PSM-EEM i CDS. Per defensar-Ia i per part del 
Grup Parlamentari CDS, té la paraula el Portaveu Sr Fran
ees Quetglas. 

EL SR QUETGLAS 1 RO~ANES: 

Grades, Sr President. 

En aLguns aspectes el debat d'avui pOl significar una . 
repetició deIs arg.uments expos~ts en el Debat d'Esmena: a 
la Totalitat quttva tenir lloe en el Pie d'aquesl Parlament 
recentment, p~ro tenint l'ocasió de poder detallar la nOSlrél 
posició davant cada article jo cree que val la pena fer una 
comparació entre el text alternatiu que varem presentar els 
Grups Parlamentaris de I'oposició i el text del Govern. 

Nosaltres pretenim el desdoblament d'aquest anicle 
núm. 1, afectant diverses qüestions, en primer Uoe la quan
tia. Cree que és absolutament imprescindible manifestar 
que aquest import que nosaltres proposam de 6.000 mi
Hons de pessetes respon a l'estricta aplicació de les xifres 
que dins el mateix Projecte de Llei alternatiu eontempla
vem l'Oposició, a les estimacions del Govern, que en molts 
deIs seus aspectes ja varem poder veure en el darrer Pie 
que tenien una fiabílitat bastant més que escassa, reconegu
da pel mateix Govem, que ens va confessar que utilitzava 
una mica l'ampliació de l'estimació de quanties per ohtenir 
una major facilitat negociadora davant el Govern Central, 
l'aplicació estricta, die, deIs criteris a la mateixa avaluació 
del Govern, i ho dividim en dos capítols perque pensam 
que és estrictament imprescindible separar a110 que són les 
inversions díns infraestructures de la Comunitat Autonoma 
i les subvencions a entítats locals o particulars, que logica
ment, per pura disciplina pressupostaria, han de ser con
templades dins dues partides pressupostaries distintes: 
4.500 milions de pes.setes per a inversions i 1.500 milions 
de pessetes per a subvencions i per primar ti pus d'interes 
per als préstees als particulars és una quanLital que s'ajusta 
estrictament a la realitat de les estimacions del mateix Go-
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vern. 

No cal dir que no es pot re<luir a poder dir vost~ re
baixen de 10.000 milions a 6.000 milions en tant que aquest 
mateix Projecte de llei alternatiu, i després veurero esme
nes mantengudes per l'Oposició, ja preveuen roecanismes 
automatics n\pids, pero no per aixo descontrolats, d'am
pliació successiva d'aquestes quantitats si abó fos necessari, 
cosa que en principi no s'entreveu en vista de la realitat de 
les dades. 

Gracies, Sr president. 

EL SR PRESIDENT: 

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

EL SR MA YOL I SERRA: 

Gracies, Sr President. 

Vullllegir unes paraules publicades al darrer número 
de El Mirall que diuen que "ha comen~t una surrealista 
dan~ de xifres entre el Govern Autónom, la Delegaci6 del 
Govern Central, els Ajuntaments i les associacions empre
sarials en que la vertadera avaluació deis danys és un pre
text per obtenir beneficis politics. Amb aixo, el que s'ha 
aconseguit és que difícilment es podra fer .una idea global 
de les conseqüencies". Jo cree que aques~á-cita, publicada 
en un article del Prodessor Grimalt Gelabert en _el darrer 
número de El Mirall, que conté una recomanable monogra
fía sobre el tema de les inundacions, situa bastant bé la filo
sofía de base de les esmenes- i si m'ho permet el President 
les defensaré globalment- que el nostre Grup, amb altres, 
manté enfront al text del Govern. 

Pensam que la intenci6 constructiva de les esmenes és 
innegable i que ho és en concret l'economia de reduir el 
deute a xifres raonables. El Govern va avaluar en 10.000 
milions o en 11.000 milions les perdues afectuades, una 
part d'aixó, un mili o de tones de terra s'han perdut a la 
mar, segons avaluacions fi,dedignes i aixo ni el PSOE no ho 
arregla. Una part sí que sera solventable a carrec de l'Ad
ministració Central, suposam que la Comunitat Autonoma 
no li haura de passar els doblers per arreglar-ho, de manera 
que també en aquest sentit s'hauria de reduir la xifra deis 
11.000 milions avaluats . 

Acabam de sentir que les ajudes deis particulars o de 
l'lnstitut de Reforma i Desenvolupament Agrari són cons
titucionalment del Govern Central, abó que per ventura 
acabaran per exigir que la Comunitat Autonoma ho finan
di, esperem que no. Una altra part d'aquests 11.000 mi
Hons de perdues han de ser coberts per assegurances priva
des i una part, sembla logic, pels afectats; EL Corso O béns 
sumptuaris no haurien de ser coberts de cap manera per la 
Comunitat. 

Per tant, la reducció de la xifra deis 10.000 milions a 
6.000 milions no només és raonable, sinó que és obligada. 
Asseguraren diversos Portaveus del Govern que la xifra de 

10.000 milions era un "tope" que no s'abastaria amb cap 
probabilitat, per tant i a més amb el convenciment moral 
que ni tan sois administrant-ho de manera raonable es pot 
arribar aIs 6.000 milions, la nostra esmena queda sobrada
ment defensada a no ser que, i torn a agafar unes paraules 
del Profesor Grimalt, "aprofitant la lógica hipersensibilitza
ció de la població manejada políticament podria donar !loe 
a l'adopció de solucions enginyerils faraoniques, represes, 
encimentacions de ja~s de torrents, etc. etc., tan costoses 
coro inútiIs". 

Un altre punt d'una altra de les esmenes és el que de
talla les ajudes que s'haurien de prestar per part del 00-
vern de la Comunitat. Les lleis, senyors del Govern, a10r
guen drets i els afectats nosaItres entenem que han de tcnir 
dret a una juda, un dret jurídic, ja que tenen un dret moral. 
Vostes s'estimen més fer-ho vía Decret, vostes saben que 5 ' 

haguessin volgut haguessin pogut fer-ho via Llei, perque le. 
nostra formulació mai no va estar tancada; no ha estat aixf 
pero ho hem de mantenir. 

També estam moralment segurs que el que aquí es p: 
. tén avui vespre no és millorar la llei, sinó derrotar l'Opo~' : 

ció i ho tenen molt facil. Hacostat una mica, la llei ha que 
dat una mica més surrealista, s'han hagul de debatre algu 
nes esmenes una mica problemiHiques, pero era millor, en
tenem, que s'hagués intentat consensuar o discutir aquesta 
llei, i hi va haver moment i manera de [er-ho, amb grups 
sólids que trebaIlen per a les IlIes. No han volgut, éS_lan Ic
gítim com lamentable. Si servís de lli'!ó, si en cllutur, per a 
altres temes, el Govern de la Comunitat o els Grups majo
ritaris comprenen que si necessiten un recolzament parla
mentari eIs convé més cercar-lo per la via deis arguments i 
pel consens que negociant algun tipus de xanlatge polític, 
les inundacions haurien tengut una mínima i irrellevant 
compensació. 

Moltes gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup parlamentari SOCIALISTA, té la 
paraula el Diputat Sr Josep Alfonso. 

EL SR ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Sr President. Srs Diputats. 

La llei que esmenam és curta, urgent i dolenta,parau
les del Sr Capó parlant d'un Decret i ha dit la llei, un "lap
sus linguae" realment significatiu. Es ver, la \Iei que ara es
menam o el Projecte de Llei que esmenam és curt, dolenl, 
fet amb urgencia i que s'aprovara, com ja varem dir al de 
bat general i no importa repetir-ha, pel [amós "trágala" qUl 
el Govern imposa a tota la Cambra en virtul de pactes ab 
solutament legals i absolutament punts suspensius, perqw 
aquests qualifícatius no es poden utilitzar en aquesta Cam
bra. 

Quan va presentar el Projecte de L1ei el Oovern ens va 
dir que havia estudiat molt seriosament, moll seriosarncnl 
eIs altres Decrets, Decrets Lieis, etc., que s'havien fet en al-

I ., 
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tres ocasions i el Sr Forcades ens va incitar la curiositat i 
els varem estudiar. 

El País Basc, el que més ha regulat aixo, ho ha fel amb 
Decrets Lleis reguladors, un Decret Llei de l'any 83, 1 
5-9-83, Ji refresc la memoria, Sr Forcades, Decret de 1 
2-9-83, etc. elc., bastanls més, pero resulta que aquests De
crets Lleis, per una especial configuració de l'Estatut del 
País Basc, que pot fer Decrels Lleis, s'han de convalidar, 
10ts es varen convertir en 11eis convaJidades pel parlament 
Basc, pero resulta, a més, que aquests Decrets Lleis conte
nen les coses normals que demanam a les esmenes que ara 
discutim: plans d'actuació, financ;ació de les inundacions 
detallada i de com havien de ser aquestes ajudes. Quan co
piln, que ho fan amb molta freqüencia, cosa que no esta 
gens malament perque en moltes coses no hem d'inventar, 
basta copiar a110 que s'ha fet té, ho copiln bé i veuran com 
tendran manco problemes. 

Passam a l'article 1 i a l'article 2, esmenes de substitu
ció. Hem parlat de 6.000 milions de pessetes amb possibili
lat d'ampliar; la veritat és que cree que ens hem passat. Se
nyors Grups Parlamentarís que hem firmat aquestes esme
nes, amb 6.000 milions de pessetes ens hem passat molt, 
molt, sobre els mals que han produU les inundacions, exclo
ent, excloent clarament el tema de les terres que, com ha 
dit molt bé el Sr Mayol, ni el PSOE, i esperem que només 
la naturalesa sigui capac; d'arreglar-ho a llarg termini, ni el 
PSOE, ni el PP, ni el PSM no poden, la naturalesa ja ho ar
reglara amb molt de temps, llevat d'aixo els danys causats 
per aquestes inundacions no són 4.500 milions de pessetes 
ni són, arnés, 1.500 milions de pessetes. Voste, Sr Forca
des, vostes, senyors del Govern, í no l'assenyal a voste per
que voste fa la política del Govern, com és logic no fa la se
va, vos tes, senyors del Govern, varen dir aquí que havien 
d'inflar el pressupost, nosaltres no hi estam d'acord, cap 
Grup Parlamenlari d'aquesta Cambra ni el seu encara que 
el volí no esla d'acord en inflar el pressupost, ningú no esta 
d'acord, en un tema tan seriós, d'enganar la gent. 

També s'ha dit aquí que s'havia armat una gresca amb 
el lema que no se sabia, citant una revista, quines eren les 
indemnitzacions, eom i quant eren. Senyors del Govern, to
la la confusió l'han armada vostes, tota la confusió l'han ar
mada vos tes, tots els del Govem, per col.locar díns els 
danys causats per les inundacions un 70% d'inversions pre
vistes que no tenen res a veure amb els danys causats per 
les inundacions í no especifircar-ho, no explicar-ho més 
que un dia, de paraula, el Sr Huguet, que curiosament des
prés ha va desmentir per radio. Parl de paraules escoltades 
personalment i que supos que hí deu haver les cintes, per
que vostes les tenen totes. 

La verítat és que vostes varen posar infinits projectes, 
molts, que no tenien res a veure amb els danys causats per 
les inündacions i que podien tenír a veure amb un futur, 
pero aixo s'ha d'especificar, aixo s'ha de dir clar. N'hí cont 
tres de mem(")ría:el pont de Valldemossa, la carretera d' An
dratx, totes les carreteres que s'han fet i die més, la valora
ció deIs quilometres espenyats s'ha fet com els comptes del 
Gran Capitán; em sap greu que no hi hagi el gran tecnic 
pero n'hi ha un altre, de carreteres, la valoració de carrete-

res, senyors del Govern, podem situar valoraci6 total de 
carretera nova, sobre 1.450 pessetes el metrc quadraL, ha 
podem situar, no vaig molt equivocat, no és ver?, i podem 
situar la capa asfaltica sobre 450 a 600 pessetes melre qua
drat, capa asfaltica de 3 a 5 centímelres, lots els construc
tors m'han donat aquestes dades, aixÍ que no cregui que no 
siguin ver, tots, si vostes cobren més haurem d'investigar 
per que, ho haurem d'investigar perque els constructors do
nen aquestes dades. Multipliquin els quilometres de xarxa 
espanyada, de xarxa que s'hagi de reformar, per I'amplitud 
de la carretera i ho multipliquin pel preu i veuran quins nú
meros surten, el Gran Capita va quedar molt curt respecte 
d'aquestes valoracions. 

Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus deIs Grups parlamenlaris que vulguin 
intervenir? 

Té la paraula, per part del Grup MIXT, el Diputat Sr 
Rieci. 

EL SR RICCI 1 FEBRER: 

Gracies, Sr Presídent. Sres i Srs Diputats. 

Hi ha vegades que les coses són males d'cntendre i en
cara que sabem que n'hi ha molts capac;os de fer-ho pitjor, 
voste, Sr Alfonso, no, a vos te jo li reconec la seva capacitat 
i no pue entendre com és possible que voste avui vengui 
aquí i digui que s'han passat amb els 6.000 milions i en can
vi ni dins Ponen.cia ni dins Comissi6 no ho ha.rectificat. 
Aquí no es tradi: Sr Alfonso, d'anar contra ningú, parlam 
d'una l!ei a favor d'algú, no contra un Govern o contra 
aquel! senyor o aque11 altre, no, vos te senzillament ve aquí 
a destruir, segons veim és la seva feina, perque reconeix i fa 
bé i és digne d'alabar el seu reconeixement, que s'ha passut, 
pero no ho vol corregir, tornem-hi, torna-hi. 

1 vertaderament s'ha passat, sí senyor, s'ha passal i 
molt, perque en aquest primer i en aguest primer anicle, 
no és que s'hagi passat, és que va en moto, com diuen al
guns Diputats, senzillament perque voste diu 6.000 milions 
"a más", perque si d'acord amb les seves aprcciacions- per a 
mi desgraciades apreciacions- fos veritat que avui hi ha una 
majoría, voste dóna oportunítat a aquesta majoria, d'acord 
amb les seves apreciacions, que són gent capac; de fer gual
sevol cosa d'acord amb les seves apreciacions, que aquí a
profitin el cas i tirín de veta i vagin a la Comissió d'Hisenda 
i demanin el que els vengui en gana. 

Sr Alfonso, voste s'ha passat, voste no dóna 6.000 mi
Hans, voste dóna el que dóna la gana deIs altres pe1 que es 
veu. Vertaderament, Sr Alfonso, el millor de tot és que vos
te tengui la capacitat de reconeixer les seves falles. 

Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Sí, Sr Alfonso. Per que demana la paraula? 

1 
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EL SR ALFONSO I VILLANUEV A: 

M'han al.ludit reiteradament i és una r~plica bastant 
clara, quasi amb temes personals. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr Alfonso. 

EL SR ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Sí. Només contestaré a les paraules del Sr Ricci. 

Quan nosaltres parlam de 6.000 milions i quan feim 
aquestes esmenes, Sr Riccí, calculam sobre les dades ana lit
zades i depurad es que ens ha donat el Govern, evidentment 
si no s'ha de gastar tant, no es gasta tant, pero donam una 
possibilitat més i és que si fos necessari perque ens hagués
sim equivocat que via Comissió d'Economia i Hisenda hi 
hagués d'haver suplements de crMits, també estavem dis
posats a creure que ens havíem equivocat. 

El mal és quan amb el temps vas profunditzant, recor
res les carreteres, cosa que voste no deu haver fet, i veus 
quins han estat realment els danys causats per aquestes ri
uades i els pels se't comencen a posar de punta. Si vost~ co
neix el Reglament d'aquesta Cambra sap que no puc can
viar una esmena, entre altres coses perque si ·no s'aprova 
dins Comissió no es pot discutir aquí, per tanChem de man
tenir el tipus d'esmenes que, més pensade~vque el GO\'lern 
no va pensar la lIei, yarem tenir. 

Pero encara hi ha més, si nosaltres ens hem passat, 
voste no va en moto, voste va en coet cap a la lIuna perque 
aprovara 10.000 milions de pessetes, per tant no digui a 
ningú que es passa qua n vost~, en aquest tema i en tots els 
altres, entre ells el fet de passar-se de partit, s'ha passat 
molt abans. 

EL SR PRESIDENT: 

Sí, Sr Ricci, té la paraula. 

EL SR RICCI I FEBRER: 

Primer, Sr President, aquest senyor acaba de dir quel
COm d'incorreete i cree que vost~ ho ha d'impedir, jo no he 
passat... 

ELSR PRESIDENT: 

Sr Ricci, no em digui el que jo he de fer, que jo ja ha 
sé. 

EL SR RICCl 1 FEBRER: 

Perdó. Jo li demanaria ... 

EL SR PRESIDENT: 

Jo li demanaria que voste se cenyeixi al que ha de con
testar. 

EL SR RICCI I FEBRER: 

Aleshores jo soIs diré que passat no ha he dit jo, pas
sat ho ha dit vos te, Sr Alfonso, jo no he dit que jo m'havia 
passat, vost~ ha dit que s'havia passat i jo ha accepto. Jo 
vaig de 10.000 milions cap endarrera, vostc va de 6.000 mi
!ions cap endavant i a~ és passar-se perque en bon princi
pi vostes anunciaven 2.000 milions, després en demanaren 
4.500 i acaben en 6.000. La realitat és que els qui no lenen 
idea d'on van i van en moto o en coet o en allo que els dó
na la gana són vos tes. 

Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

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

EL SR CAPÓ I GALMÉS: 

Moltes gracies, Sr President. 

Com que aquesta intervenció em pareix que és per 
prendre postura sobre l'esmena 1345/89, jo he de dir que 
practicament ja ha havíem dit tot quan varen presentar 
I'Esmena a la Totalitat amb el text alternatiu. 

Simplement dir que el que fa aquesta esmena, en 
aquest article 1, és plantejar una' serie de possibilitats que 
no són aclaridores, sinó que jo diria que s6n embulladores 
de !'assumpte, és a dir, una de 4.500 milions per una banda 
i una altre de 1.500 a base de transferencies de capital del 
Capítol VII, amb la qual cosa exc10uen la possibililat de fi
nan<;ar fins i tot capital circulant a empreses afectades, 

Aquesta esmena, tal com esta, ja li he dit que no era 
aclaridora, sinó que el que feia era embullar fiI, té molls de 
defectes, complica les coses i aquí el que hem de fer no és 
embullar fíl, és ac1arir i simplificar, el Parlament ha de ser 
per a aixo, 

Pel que fa a la intervenci6 que ha tengut el Sr Alfonso, 
hi ha una cosa que jo no li puc acceptar i és, com ha pare
gut, que aquí el Grup del Govern o el mateix Govern ha
vien posat les, quantitats aro com els havia paregut ¡que 
fins i tot s'ha atrevit a discutir el preu de l'asfaltat i coses 
d'aquestes. No és aixo, no tergiversem els temes, jo he de 
dir que realment no he entes res de la seva intervenció, que 
no he entes res, ara bé, quan un no sap que ha de dir el que 
es fa és embullar fil, la qual cosa no vol dir que jo no valorí 
les seves actituds teatrals al micrOfon, ríns i lot gua n parla, 
com m'ha referit a mi, d'actes freudians i coses d'aqucsles, 
pero al final voste ha dit la solueió: I'esmena no esta b6, no 
serveix, no és ajustada, no sé que, pero l'hcm de mantenir 
perque com que segons el Reglamem no la podem canviar 
perque no sé que, dones "hay que mantenerla y no enmcn
dalla", 

No és aixo, a posta nosaltres no li donarem su port. 

EL SR PRESIDENT: 
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Acabat el debat, passam a votaci6 l'Esmena 1345/89 
del Grup Parlamentari SOCIALISTA, del Grup Parlamen
tari PSM-EEM i del Grup Parlamentari CDS. 

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

Sres i Srs Dipulals que votin en contra, es volen posar 
drels? Gracies. 

Abstencions? 

Resultat de la Votaci6: Vots a favor, 25. Vots en con
tra, 30. Queda, ido, rebutjada l'esmena que acabam de sot

" metre a votaci6. 

Passam a votar l'article primer tal com ve al Dictamen 
de Comissi6. 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 30. Vots en con
tra, 25. No hi ha abstencions. Queda aprovat l'article pri
mer tal com ve al Dictamen de Comissió. 

Passam a debatre l'Esmena 1346/89 deis Grups Parla
mentaris SOCIALISTA, PSM-EEM i CDS, encara que 
aquesta Presidencia enlén que una volla que no s'ha apro
vat l'article anterior pr~cticament queda decaiguda, perque 
parla de distribuir Cls d blers que s'havien d'aprovar a I'ar
tiele primer, no sé si els Porraveus estall d'acord, 

Aquesta primera pregunta és perque contestin si estan 
d'acord, no s'emboliquin dient voste diu i jo die, diguin sí o 
no. 

Sí, Sr Josep Alfonso. 

EL SR ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Té molt poca discussió. pero de totes maneres l'article 
3 que substitueix el 2, llevat deIs 6.000 mílions és exacta
ment igual que el del Govern, el que passa és que una 
quantitat distinta. Per tant, si només hi ha diferencia en els 
6.000 milions és que realment ha decaigut. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam, idó, a votació l'article segon tal com ve al Dic
tamen de Comissió. 

Sí, Sr Alfonso. 

EL SR ALFONSO 1 VILLANUEVA: 

Podríem votar separadament el punt 1 i el 2 i el 3. 

EL SR PRESlDENT: 

D'acord. Hi ha alguna objecci6 per votar el punt 1 per 
separat i els 2 i 3 o qualcú vol que votem 1'1, el 2 i el 3 per 
separat? 

Sres i Srs Diputas que votin a favor del punt primer ele 
l'article segon tal com ve al Dictamen de Comissió, es vo
len posar drets? 

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

Abstencions? 

Resultat de la Votaci6: Vots a favor, 30. Vots en con
tra, 25. No hi ha abstencions. Queda aprova! el pum pri
mer de l'article segon tal com ve al Dictamen de Comissió. 

Passam a votar els punts segon i tercer de l'article se
gon. 

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

Vots en contra? 

Abstencions? 

Queden aprovats per unamm¡tat de la Cambra els 
punts 2 i 3 de l'article segon del Dictamen de Comissió. 

Als articles tercer i quart no hi ha esmcnes mantengu
des. 

sr, Sr Alfonso. 

EL SR ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

A l'article tercer hi ha una esmcna, q uc és I'article 
quart propasat pels tres Grups Parlamentaris. 

(Pausa) 

EL SR PRESIDENT: 

El sr Alfonso té raó, havíem passa t de lJarg els serveis 
jurídics, per tant hi ha una esmena de substitució a l'articJe 
tercer. 

Per defensar aquesta esmena, té la paraula, per parl 
del Grup Parlamentari CDS, el Portaveu Sr Francesc Quet
glas. 

EL SR QUETGLAS 1 ROSANES: 

Sí, gracies Sr President. 

En la primera intervenció nosaltres només hem defen
sat la nostra esmena a l'article primer ¡ara ja només voldrí
em fer una única intervenció. Per donar per defensades la 
resta d'esmenes i ja podrien passar a vOlació directamcnt. 
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Cree que aquesta de l'article 3 té una especial rellevan
!liperque el text del Govem té un oblit fonamental, que és 

,..d~Jimitar l'ambit geografic, l'ambit territorial d'aplicació de 
es ajudes previstes a la llei. Ens pareix absolutament im-

¡prescindible i fins i tot ja varem dir en el Debat de Totalitat 
f ho mantenim en aguest moment que tal vegada aquest 
'Ambit podria ser negociable o es podria variar en funció de 
.éircumstancies climatologiques que es varen produir poste
í riorment, pero en qualsevol cas ens pareix que no té abso
- lutament cap sentit que una llei que preveu unes ajudes a 
una zona determinada per una catastrofes de caracter cli

:matologic que han succelt en aquella zona no digui en el 
'mateix text de la llei quina és aquella zona, quins són els 
municipis afectats o quin és l'ambit d'apticació de la llei, ai

, xb ens pareix que hauria de ser corregit pel text altematiu. 

Creim que determinar el nivell d'ajudes amb caracter 
general, assenyalar prioritats, demanar al Govern que pre
senti un programa d'actuació prioritzat en el temps i en 
l'espai són elements imprescindibles, Msies, per garantir 
que les ajudes de la Comunitat Autonoma als afectats i els 
plans d'inversió de la Comunitat Autónoma per a rcgenera
ció de la infraestructura afectada arribin a bon port i amb 
aixó, Sr President, donam ja per defensades totes les esme
nes que presentam a aquest Projeete de Llei. 

Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 
:(- -

Per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA té la 
paraula el Diputat Sr Josep Alfonso. 

EL SR ALFONSO I VILLANUEV A: 

Sí, Sr President. 

No es tracta d'allargar molt aquest debat que ja hem 
mantengut, sobretot a l'Esmena a la Totalitat. De tates ma
neres sí que són importants dues coses del Projecte de Llei 
i bbviament de l'Esmena. El Projecte de Llei, en aquest ar
ticle 3, voldria que els Srs Diputats atenguessin, el Sr Quet
glas ha ha dit, a que es refereix. "El crédito aprobado- ve en 
castella- en el articulo 1 deberá atender los trabajos de re
paración de los dafios causados por las lluvias torrenciales 
en las infraestructuras de comunicaciones y otros servicios 
de esta Comunidad. Asimismo se podrá atender con cargo 
a esta partida cualquier tipo de gasto destinado a los fines 
del objeto de la presente ley, tales como ayudas a corpora
ciones locales y a otras personas o entes públicos o priva
dos". 

Primer gran defecte d'embullar fil, com deia el Sr Ca
pó, no diu quines zones geografiques són afectades. Aixo, 
el Govem de Madrid que ha fa tan malament diu exacta
ment tots els municipis afeetats, aquí no se'n parla, primer 
tema que no deixa de ser molt important. A l'esmena pre
sentada i després a l'esmena amb veu que varem presentar 
a Ponencia varem incloure tots els municipls afeetats, tema 
summament important per evitar arbitrarietats, per evitar 
que aquests doblers no serveixin únicament i exclusiva
ment, com han de servir, per reparar el mal causat per les 

-
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inundacions i no serveixin per alló que tots tenim dins el 
cap que poden servir, per reparar el mal causat per les 
inundacions i qualsevol altre tipus de mals o de béns que se 
1i pugui ocOrrer al Govem de la Comunitat Autonoma, po
den estar ben segurs que no tenim cap confian~ en vostes 
en aixo. 

L'esmena intenta, per tant, arreglar aquesta indefini
ció, aquest fil embullat, aquesta falta de transparenc~a, ctc., 
etc., etc., i ja que els altres companys de Grups que firmam 
les esmenes també les han defensat, crec que les següents 
també es poden defensar, si m'ho permet el Sr President. 

S'intenta, copiant ben copiat aquesta vegada els De
crets Lleis avalats i ratificats pel Parlament del País Basc, 
ser precís en les subvencions, ser precís en el tipus d'ajudes, 
dir quin tipus d'ajudes es donen, qui és el beneficiari, quina 
quantitat, com es calcula, etc. 

Per que, aixó? Perque la cosa, aquest tema tan impor
tant no pot quedar només a l'arbitri de la Conselleria d'E
conomia i Hisenda del Govern de la Comunitat Autónoma 
que desenvolupara aquestes ajudes. Quin criteri tendra? 
Haguessin pogut entrar a discutir els criteris, els varem 
proposar entrar a discutir-los, els varem pro posar entrar, si 
no votien ser tan exactes o tan precisos, en unes línies ge
nerals de definició de qui eren els beneficiaris, de definició 
de com havien de ser aquestes ajudes. Vostes no varen vo
ler entrar en aquest tema perque no els importa, perque els 
impoqa tot el contrari, els importa disposar de 10.000 mi

·Hons de pessetes, recordin la xifra, 10.000 milions de pcsse-
tes amb temps absolutament indeterminat, amb espai abso
lutament indeterminat, amb benefieiaris absolutament in
determinats per fer el tipus de politica que siguin capa¡;os 
de fer. 

Tant de ba i amb aixo acab, tant de bo que el nivell 
d'inversions són molt incapa¡;os de fer política. 

Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus deIs Grups parlamentaris que vulguin 
intervenir? 

per part del Grup Parlamentari MIXT, té la paraula el 
Portaveu Sr CarIes Ricci. 

El: SR RICCI I FEBRER: 

Gracies, Sr President. 

Avui no conee el Sr Josep Alfonso que defensa la pro
posta d'aquestes esmenes, perque les incoherencies són 10-

tals. Diu, a l'article 4 que vol marcar ell, que el Projeete de 
llei no diu els lloes exactes, com tampoc no els diu eH, per
que ti vull recordar el que diu la seva esmena. Després d'a
clarir els lloes exactes, afegeix "les zones afeetades que hem 
dit abans així com les obres i altres actuaeions neeessilries 
per evitar en el futur repetició de fels, així com les inter
vencions a llits i marges de torrents necessaries per evitar 
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la repetició d'una situació similar a qualsevol localitat de 
les IlJes". 

En definitiva aquí, al meu parer, insisteixo, l'únic que 
volem fer és criticar, i punt, pero és que a més a més la in
coherencia no és solament d'escrits, és fins i lOt d'ideologia, 
quasi. Resulta que vos tes a l'esmena d'addició, al punt pri
mer Al, quan diuen d'ajudes, diuen fins al 75% del valor 
deis animals perduts; després diuen fins al 75% del valor 
estimat de les mateixes fins etc., etc. Vostes posen com a 
maxim i jo sento dir-ho, perque no és pas la nostra filosofia 
i fins i tot no crec que sigui la seva, perque voste marca un 
maxim en alguns casos fins d'un 50%, que aquelles perso
nes que tal vega da portser tenguin una necessitat total, vos
te les margina totalment, vOSle no té en compte el petit o 
gran que, amb aquella destrucció, el 50% no els serveix per 
a res perque els ha deixat aterra per sempre. Si voste diu 
fins al 100% ho podré entendre, donant-li el 2 si és neces
sari, voste pot donar el 2, el 4, el 5, el lO, el 50, pero per 
quin sant margina voste ac;o? 

També es incoherent i no el vull entendre, quin malli 
han fet els senyors comerciants i industrials perque hi hagi 
una diferencia amb els agricultors de dos punts? Són una 
categoria diferent, per a voste? Potser vos te ja té classes, 
aqui? Siguem coherents, voste vertaderament fa un parti
disme que, a més a més, no l'entenc, tant de bo l'entengués. 
Critiquen coses d'aquesta proposta i vertaderament, en el 
fans, digui el que digui, tret d'aquestes incoherencies que 
he dit abans, diu el mateix; ara bé, voste ha ha de criticar 
per principi, endavant, pero no és el mateix que acab de dir 
ara, ac;o no és el mateix, a0 fins i tot és antisocial, al meu 
parer. 

Gracies: Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

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

EL SR CAPÓ 1 GALMÉS: 

Moltes gracies, Sr President. 

Tot el que hem de dir ja ho varem dir a la Comissió i a 
l'aItra esmena, pero el que si li vull dir al Sr Alfonso és que 
aquí pareix que no hi ha ni Ambit, pel que diuen d'una ban
da, que la llei és molt mal feta, que la de Madrid etc., etc., 
jo no sé que ha dit, ha arribat a embullar molt. El que jo 
dic és que la llei tal com esta té un Ambit i l'ambit és el de 
les llles Balears, que no són la Polinesia, primer punt, tots 
sabem on són, i segona, és pels danys que hi ha hagut a cau
sa de les pluges torrencials del mes de setembre de l'any 
1989, que no són a causa deIs monsons del sud-est asiAtic, 
són molt ciares, les pluges locals. 

No tomi a parlar d'embullar fil ni de res de tot aixn, jo 
Ji admet la seva gran capacitat política per defensar a110 
que no és defensable, aixo ja ti he dit i no em cansaré de re
petir-ha i a més sap que l'aprecii políticament parlant, per
sonalment n'he vist de més guapos, pero vaja vu11 dir que 

-
l'aprecii, pero no em tomi a parlar d'embullar fil, jo lam
poc no en parlaré. Crec que és ben ciar, VOSlCS, a la Comis
sió, varen dir que havien d'ampliar als municipis, quan va
ren fer l'Esmena a la Tatalitat varen dir que els municipis 
no estaven bé, que hi havíem de posar els del ve·inal, que hi 
havíem de posar qualque cosa més perque juslament el que 
esta en el terme, aquest home no li poden ajudar, record 
que li vaig dir. Bé, a la Comissió varen dir que volien am
pliar els municipis. Per que volien ampliar els municipis? 
Per que? Perque els que havien posat no estaven bé, s'ado
naren que no estaven bé i varen dir ido els ampliarem. Pe
ro, que han d'anar a ampliar si el Govern ja ha tenia tot 
ampliat a tot l'ambit de les Illes Balears, que li repetesc que 
tots sabem quin és i t¡ue no és a la Polincsia. 

EL SR PRESIDENT: 

Aquesta Presidencia, en vista que el debal pren més el 
camí d'al.lusions personals que de defensa del Projeclc, do
nam un tom de dos minuts a cada POrlaveu que vulgui re
plicar i després donarem per tancat el debat. 

El Sr Josep Alfonso té la paraula. 

EL SR ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Intentaré no ocupar més temps. 

M'agradaria que llegissin les esmenes i el Projeclc de 
Llei, no crec que hagin tengut temps cap deis dos repli
cants, de ver. Quan ho hagin llegit sabran que tenim ra6. 

De tates maneres, una rectificació claríssima: no pOl 
no dir la vei(itat, Sr Capó, es va demanar l'ampliació deis 
municipis perque hi va haver unes altrcs pluges torrencials 
quinze dies després; per tant, no posi en boca noslra que 
ens varem equivocar d'un principi, tal vegada es va equivo
car el temps, pero tampoc no ho crec, sinó que va ploure 
mentre es tramitava el Projecte de Llei. 

Al Sr Ricci, només dir-li una cosa: enhorabona, enho
rabona perque ha agafat una carrera direclíssima per arri
bar a Madrid; alIa canviar:). 

EL SR PRESIDENT: 

Sr Capó? Sr Ricci? 
~ 

Sí, sí, voste també té dos minuts. 

EL SR CAPÓ 1 GALMÉS: 

Moltes grAcies, Sr President. Manco de mig minut, 
simplement ... 

EL SR PRESIDENT: 

Només demanar-li que no es fiqui amb la belIesa... " 

EL SR CAPÓ 1 GALMÉS: 
1) 

No, no, no, moltes gracies; no, Sr President. N0!l1éS 
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per dir al Sr Alfonso que efectivament es va canviar perque 
va ploure després, ciar, j a posta jo record que vaig donar 
supor que a l'Exposició de Motius, en lloc de posar les 
pluges de día 6 posassin les del mes de selembre, perque va 
ploure durant el mes de setembre i aleshores, com no ha
vien pOSal els munícipis aro com perta cava, els varen am
pliar, repetesc, perque no els havien posat bé i a posta no
saltres els varem posar tots i així no t'equivoques. 

Grades. 

EL SR PRESlDENT: 

Acabat el debat, aquesta presidencia entén que donen 
per defensades totes les esmenes presentades tots els Grups 
que les han presentat. Per tant, passarem a votació d'esme
na i articIe ja directament. 

Sres i Srs Diputats que votin ... 

Sí, digui Sr Alfonso. 

EL SR ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

De l'article 3 demanaríem votar conjuntament el pri
mer i segon punt i el tercer separat. El tercer paragraf de 
l'article tercer del Projecte. 

EL SR PRESIDENT: 

" 
El primer. .. ? 

EL SR ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Primer i segon paragrafs del Projecte, és a dir, del Dic
tamen de Comissió, els podem votar conjuntament i el ter
eer paragraf separadament. 

EL SR PRESlDENT: 

Molt bé. 

Hi ha objeccions? Es pot votar d'aquesta manera? 

Primer votarem l'esmena, logicament, i després votarf
em l'anide. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor de l'Esmena 
1347/89, presentada pels Grups Parlamentaris CDS, PSM
EEM i SOCIALISTA a l'article tercer, 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, 24. Vots en con
tra, 29. No hi ha abstencions. Queda rebutjada l'esmena 
que acabam de sotmetre a votació. 

Passam a votar l'article tercer. 

-

Per tant, Sres i Srs Diputats que voten a favor deis pa
ragrafs primer i segon de l'articIe tercer del Dictamen de 
Comissió, es valen posar drets? 

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 29. Vots en con
tra, 24. No hi ha abstencions. Queden aprovats els para
grafs primer i segon de I'article tercer que acabam de sol
metre a votació. 

Passam a votar el paragraf tercer de l'anide tercer del 
Dictamen de Comissió. 

Sres i Srs Diputats que voten a favor, es yolen posar 
drets? Gracies. 

Vots en contra? 

Abstencions? 

Queda aproyat per unanimitat de la Cambra. 

A I'article quart no hi ha cap esmena manlenguda i no 
té més que un paragraf, supos que ho podem volar tOl con
juntament. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor de l'articJe q uart 
del Dictamen de Comissió, es volen posar drets? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

Queda aprovat per unanimitat de la Cambra. 

Passam a votar, si als Grups que les han presental els 
va bé conjuntament o separadament, les esmenes 1347/R9 i 
1348/89, que postulen I'addició de nous anicles. Es poden 
votar conjuntament? 

Sí, Sr Alfonso. 

EL SR ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Sí, Sr President. 

Nosaltres creim que l'addiciño deis anicJes 5,6,6,8-
qualcun ja ha decaigut realment- 9 i 10 es poden votar con
juntament; hauríem de separar l'article 11, perque esperam 
que sigui votat unanimement o que s'incorpori al Dicta
men, perque en aquest moment I'hem aprovat, redactat 
d'una altra manera, pero l'hem aproyal, per tant no val la 
pena votar-ho, decau l'article 11.9 perque s'ha aproval ja. 
En canvi els 10,9,8, 7, 6, i 5 es poden votar conjunlament, 
l'altre crec que no I'hem de votar, no ho sé. 

EL SR PRESIDENT: 
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L'article 11 queda decaigut perque ara ja n'hem votat 
un que va en els mateixos termes. 

Passam a votar els articles cinque, sise, sete, vuite, no
ve i dese de les esmenes presentades. 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: VOIS a favor, 24. Vots en con
tra, 29. No hi ha abstencions. Queden rebutjats els articles 
que acabam de sotmetre a votació. 

A la Disposició Addicional Unica no hi ha es menes 
presentades. Procedeix, ido, sotmetre-Ia directament a vo
tació. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor de la Disposició 
Addicional Unica, es volen posar drets? Gracies. 

Vots en contra? 

Abstencions? 

Queda aprovada per unanimitat de la Cambra. 

Passam a votació l'esmena 1349/89. 

Sí, Sr Alfonso. 

EL SR ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Sí, Sr President. 

Aquesta esmena ha deeaigut des del moment que s'ha 
aprovat un credit taneat de 10.000 milions i no un credit 
més obert de 6.000 milions. 

EL SR PRESIDENT: 

Sí, senyor, té raó, ha deeaigut per I'aprovació d'articles 
anteriors. 

Disposició Final Unica, no hi ha esmenes, procedeix 
sotmetre-Ia a votació. 

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

Vots en contra? 

Abstencions? 

Queda aprovada per unanimitat de la Cambra. 

A l'Exposició de Motius hi ha l'esmena 1350/89 deIs 
Grups Parlamentaris SOCIALISTA, PSM-EEM i CDS. 

Sres i Srs Diputats ... 

Té la paraula el Sr Alfonso. 

ELSR ALFONSO I VILLANU E VA: 

Sr. 

A l'esmena i l'article només volíem dir una cosa: donar 
les gracies al Govern per haver acceplal una suggerencia 
que les pluges que no s'haguessin produ'il duranl tols els 
segles passats i venidors i hagin posal que aguesl credil és 
per les pluges del mes de setembre, ja que l'Exposició de 
Motius no deia en absolut quan, sinó que tOl hagués pogut 
passar l'any que ve, l'any passat, etc. Doné:lr-lí les grades 
perque per un moment varen tenir un grau de lucidesa pe
titó, pero el varen tenir i realment varen acceptar aixo. 

Després, crec que la lectura- i no la demanam- de l'Ex
posició de Motius-Esmena, si es volen molestar a lIegir-la, 
és més que suficienl perque quedin claramenl demostrades 
la precisió i exactitud amb que l'Oposició fa la feina en 
contra del que fa el Govern. 

EL SR PRESIDENT: 

Senyor... 

Té la paraula, per part del Govern, el Vice-presidenl 
Sr Huguet. 

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

' . 
:'o.#;~ 

Sí; graCies, Sr President. 

Només dir al Sr Diputat del Partit Socialista que 
aquest Govern fa set anys que té lucidesé:l i governa i que 
vostes encara no ho han demostrat i per a~o són a l'Oposi
ció. 

Grades. 

EL SR PRESIDENT: 

Aquesta Presidencia demana que ens cenyim al tema 
que tractam, perque la campanya elecloral s'ha de fer defo
ra, eh? 

Sr Mayol, té la paraula. 

EL SR MA YOL 1 SERRA: 

Gracies, Sr President. 

Jo tene por que efectivament qualcú més ha de lIegir 
l'esmena a part del Govern, per que ha decaigul, perque 
quantifica el detall de la llei, hi ha una quantifieació fíns i 
tot numerica, per tant havent decaigut l'esmena que anava 
en consonancia amb l'Exposició de Motius, amb !'esme¡ja 
que constítueix l'Exposició de Motius, !'esmena 1350 no es. 
pOl considerar vigent i no té objecte cap tipus de debato :. ,) 

, 
J 
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EL SR PRESIDENT: 

L'esmena diu de substituir l'Exposició de Motius que 
hi ha per una nova, eh? 

EL SR MA YOL 1 SERRA: 

La nova quantifica el contengut de la llei en coheren
cia amb una es mena que ja s'ha derrotat i per tant no té 
cap sentit, ha decaigut. 

EL SR PRESIDENT: 

Té raó el Sr Diputat. 

Sr Alfonso. 

EL SR ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Estic molt content que el Sr Huguet hagi sortit, seré 
molt breu. Per una vega da que els faig un elogi que tenen 
un punt de lucidesa, lisap greu, disculpi, no ha tornaré a ,.. 
fer. 

EL SR PRESIDENT: 

Sr Vice-president? 

Passam, idó, a la votació de l'Expo,Sició de Motius tal 
com ve al Dictamen de Comissió. /_ 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vals a favor, 29. Vots en con
tra, 24. No hi ha abstencions. Queda aprovada l'Exposició 
de 
aquesta votació acabam el Plenari del dia d'avui. 

Sres i Srs Diputats, s'aixeca la Sessió. 

Sr Vice-president? 

Passam, idó, a la votació de l'Exposició de Motius tal 
com ve al Dictamen de ComÍSsió. 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a fav<. )[, 29. Vals en con
tra, 24. No hi ha abstencions. Queda ap 'rovada I'Exposició 
de 
aquesta votació acabam el Plenari del día \ 1'avui. 

Sres i Srs Diputats, s'aixeca la Sessiél. 

I • 

'. 
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