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Continua ció. 

La segona proposta és conseqüencía de la proposició 
que vaig mostrar ahír en el tema turístic, referent a l'excés 
d'oferta turística ¡ a la necessitat amb la qual tots estam 
d'acord d'ordenar aquesta oferta per tal que quedí assegu
rada la seva qualital. S'ban fet for~ Beis - el Decret Clade
fa 1, el Deerel Cladera 2 -; lot a~ ajuda, indiscutiblement, 
pero cree que ja és hora que ho planifiquem totalment. 

En definitiva, el que vull intentar és que la gent s~piga 
de ver on es troba, que no puguin tornar a apareixer coses 
que provoquin de cop - com va succeir, no per cap mala in
ten ció de la Conselleria ni de ningú - un excés en lffi mo
ment concret. L'excés era per aprofitar unes fórmules ante
riors que eren més adequades i que sense saber el que fe
iem, indiscutiblement, de cop i volla ens hem trobat en la 
situació actual. Fa falta que marquem bé les pautes en 
aquest tema; els criteris s'han fet, per tant només falta ... 

Quant a la tercera proposta, que per a mi té un senti
ment molt especial, és fruit de la mancanc;a d'orientació 
que vaig manifestar ahir sobre els nos tres joves en relació 
amb el seu futur, amb les seves possiblitats laborals i per 
a~ és fa necessari fer un estudi en profunditat sobre qui
nes són les professions on es preveu una majar oferta de 
treball dins la nostra economía, de fornia que una vegada 
aprovat el Pla d'Orientació a la Joventul es faci una auten
tica labor, pero també és veritat quérno es pot arribar a 
aquesta labor si el Govem i nosaltres mateixos, tots ple
gats, els qui governam i els que ni no governen, tal com so
na, no prenem decisions de dir i comprendre quines són les 
possibilitats del nostre poble, cap on el podem orientar, i 
quan sapiguem on el podem orientar economicamen1 i so, 
eialment sabrem també cap on dirigir el nostres al.lots. 

Dic al.lo18, perque els joves que avui tenen 16 o 17 
anys són els que indiscutiblement d'aquí a 4, 5, 6 anys ten
dran al seu carrec unes feines detenninades, POl passar, 
com ja vaig dir ahir, que ens traben amb una quantitat de 
gent preparada per a una cosa que d'aqur a 5 06 anys no si
gui necess~ria. Aleshores, que cream? Un tirar-se al buit? 
¿Hem de permetre que la nostra joventut, la feina que feim 
avui en dia, els sacrifieis de moHes famUies perque els al. 
lots estudiln en una Unia determinada quedin després, com 
deiem, en un oei, en sentir-se fracas a1s, perque és un ver
tader fracls aquella persona que ha estudiat durant 10 o 15 
anys i al final ha de dir: Per que m'ha servit tot a0? 

Si no ha d'estudiar, que no estudi'i, pero en la formació 
professional donem-li unes l.fnies diferents. En definitiva, 
no sé si ens adonern prou de la importAncia (i'aquesl punt, 
ja que tra~m tot el futur, i quan parlam de plans regionals 
també van lligats amb a~o, tOl el que facem aquí dintre ani
rA totalment Iligat amb la preparació del futur d'aquesta jo
ventut. Per tan1 cree que és un cosa imprescindible, com ja 
vaig dir ahir. 

Amb la quarta proposta tots hi haurlem estat d'acord, 
perque e l procés de desenvolupament de l'Estat de les Au
lonomies es tfoba exactament igual que l'any passat i quasi 
quasi que ¡'altre, i com que prest i si Déu vol, com diuen, 

estrenarem un nou Govem, tal vegada sera sensible 
aquestes necessitats que tenen els pobles i nosaltres en pa ~ 
ticular, tothom ho ha demostrat així i així o diuen. Ca r 
vaig dir ahir, que quedi clar qui ha vol i qui no ho vol per~ 
també és veritat que si el Govern Central no ho vol i ~o en 
té ganes to18 estarem apanya18. El que podem fer és que 
quedi clara la nostra decisió i per a~ deman que votin 
aquest punt. 

Finalment i també com vaig dir ab1r, és de molta im
portancia per a totes les Illes que acabem d'una vegada la 
feina d'aquesta Ponencia tan famosa i que tohorn en parla 
sobre els espais naturals. Ningú de nosaltres no s'atreveix a 
dir, perque no ha sent, que no vol que aixo es retardi. De 
forma directa o indirecta es parla si el Govern no vol que 
es faci, d'altres diuen si una Comissió. Si ells no tenen prou 
for~ per avanc;ar-la, molt bé, acabem el tema, aqur i avui 
tenim ja que el Parlament ha deeideixi aro, perque no bas
ta que ho diguem tots. Jo no he sentil ninglÍ que no digui 
vull que s'acabi, dones donam sis mesos, d'aqui a sis mesos 
ens comprometem tots que a~ s'hagi fet i sera la nostra 
decisió i no senl culpar el Govern. ni l'Oposició nj n10g6, 
sera senzillament culpar-nos a nosaltres maleixos. En sis 
mesas estic conven~ut que hi ha temps de més, podría ha
ver posat tres, crec que hi ha temps de fer-ho en tres, pero 
si d'aquí a sis mesos no ha hem fet no acusem ningú, acu
sem-nos nasal tres mateixos. 

Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Vice-president del Govem, Sr Joan 
Huguet. 

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

Sr President. Sres i Srs Diputats. 

Intentaré que la intervenció per part del Govern sigui 
breu, pero deixar clar:a la postura d'aquest mateix Govern 
entom a les resolucions que puguin plan tejar els diferents 
grups polities, perqu~ després aquests es puguin pronunciar 
abenlla postura del Govern. 

Sobre les propostes de resolució presentades pel Grup 
MIXT, dir que estam d'acord amb el primer punt, perqu~ 
és fa feina en el Pla de Desenvoluparnent Regional, com se 
sap, no solamen1 s'hi fa feina, sinó que aquest Pla s'ha ela
borat, el que passa és que va sofrir un retard a causa de les 
noves direetrius que va marcar la Comunitat Económica 
Europea, les quals van motivar que aquest Pla fas adaptat a 
aquestes normatives o directrius i que, per tant, el Govern 
de la Comunitat Autonoma es pot comprometre - o de fet 
es compromet - que aquest Pla, que en el moment oportú 
ja va venir a aquest Parlarnent, durant la Legislatura passa
da, tomi a aquesta Cambra per a la seva discussió. 

Respecte del segon punt, el que corres pon realment al 
Parlament és discutir els criteris de l'oferta turística. Els 
criteris del Pla de l'Oferta Turística ja van ser remesas al 
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Parlament, van ser discutits i es van aprovar una serie de 
criteris, que són els que inspiren la redacció del Pla d'Orde
nació de l'Oferta Turística. Per tant, jo voldria fer aquí una 
petita matisaci6 i és que no hi ha cap inconvenient perque 
el Govern remeti aquest Pla al Parlament per a la seva in
formaci6, perque la mateixa Llei d'Ordenació Territorial ja 
contempla i diu que aquests plans, una vegada que el Parla
ment hagi aprovat els eriteris, seran aprovats per decret del 
Consell de Govern. Per tant, és al Govern que correspon 
aprovar aquest Pla una vegada que tengui aprovats els cri
teris; fent ús del Reglament de la Cambra, a~ sera una in
terpretació que no correspon al Govern, sinó que corres
pondra al mateix Parlament, a la Mesa, al seu President, 
pero fent ús del Reglament permet que el Govern dugui al 
Parlament per a la seva informació - no per al seu pronun
ciament, per a la seva informació - aquest Pla d'Ordenació 
de l'Oferta Turística. 

Jo al que si em vull comprometre és que intentarem 
que en sis mesos s'hagi conelos i pugui ser aquí. En qualse
vol cas, si sortis qualque dificultat que fes inviable o impos
sible remetre aquest Pla com a informació, per als Diputats 
en el Parlament, repetesc, jo em compromet a compareixer 
per donar les explicacions oportunes . 

Respecte de la tercera resolució jo li voldria dir que sí, 
que ja es va anunciar, ja feim feina en aquest tema, que ja -
s'ha comen<;at l'estudi sobre l'economia social, sobre fo
ment del cooperativisme, sobre oeupaeió .juvenil, que els 
resultats d'aquests estudis es podran ten ir dins el mes de 
maigo 

Es fa també un estudi sobre la meto do logia d'investi
gació d'ocupació, concretament del mercat d'ocupació i tot 
a~ després haura de ser una labor que es coordini i s'incar
dini amb el que voste pretén en aquest punt núm. 3, segons 
la nostra interpretació, que és aquest Pla d'Orientació La
boral del Jovent. Que aquest pla d'orientació, per tant, no 
és simplement fer una relació d'activitats, de professions, 
cosa que seria facil, sinó que haura de contemplar el que 
realment crec que voste ha fet amb la seva explicació: quin 
és el grau d'associacionisme juvenil que hi pot haver, en 
que seria més convenient que n'hi hagués, quines sortides 
són més valides i ac;o ho comportara indiscutiblement que 
es coneloguin totes aquestes feines que abans li havia es
mental. 

Jo li demanaria que fos un poquet més generós, per
que crec que en sis mesos no ha podrem complir, li ha die 
sincerament i a<;o constara, després no en faci una arma 
contra nosaItres de dir que hem ineomplert una resolució. 
Cree que en sis mesos no és possible, al que sí ens podrlem 
comprometre seria a tenir-ho perfectament establen i con
elos dins el mes de novembre de l'any 1990. 

Respecte de la resolució núm. 4, és una constatació 
evident, no cree que avui ningú dubti d'aquesta constatació, 
no avui, ja fa un any que vam constatar aquest fet en una 
resolució si no similar, pareguda. Avui es constata perfecta
ment la manca de fin an<;ació, es con lala perfectament que 
hi ha un intent de tOrnar a recuperar competencies que per 
Estatut corres ponen a les Comunitats Autonomes i que 

-

l' Administració Central vol tornar a recuperar i crec que és 
evident que hi hagut una postura que no ha anat massa a 
favor de les Comunitats Autonomes per part de l'Adminis
tració Central i dic ac;o com una constatació, ara no és el 
moment de fer un debat sobre aquest tema perque crec que 
tothom ja s'ha pronunciat. 

Per tant, el Govern és el primer que ha ha constatat, el 
President ja ho va dir en aquesta Cambra a l'inici del Debat 
de l'estat de la Comunitat Autonoma. Ja ho vam constatar 
fa un any, ha continuam constatant, pero com a represen
tant del Govern també vull dir una cosa en un debat com el 
d'avui: Que nosaltres, que el Govern vol tornar a garantir 
una vegada més la seva predisposició al dialeg sincer amb 
l'Administració Central, al dialeg obert. Donarem aquest 
marge que se'ns demanava, pero també aquesta garantia 
amb una voluntat ferma de no renunciar al que nosaltres 
consideram que és justo 

Quant a la darrera resolució, m'ha de permetre que 
com a Govern no em pronuncü. Es tema que afecta els 
Grups Parlamentaris; el que he de dir com a Govern és que 
tenim tant d'interes que surti el Cataleg com qualsevol 
membre d'aquesta cambra, sigui del grup poUtic que sigui. 

Moltes gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup ParIamentari d'UM, té la paraula el 
Portaveu Sr Miquel Pascual. 

EL SR PASCUAL 1 AMOROS: 

Sr President. Sres i Srs Diputats. 

Només un petit comentari respecte a dues, més ben dit 
de tres de les propostes de resaludó del Grup MIXT. 

En primer lloc, hem de dir que consideram que un Pla 
d'Orientació Laboral per a la Joventut és molt interessant 
en aquests moments, que és un deis punts que ha presentat 
el Grup MIXT que consideram d'especial interes i aro li ho 
volem dir, i que evidentment votarem que sí. 

Respecte de les núms. 2 i 5 volem fer un parell de co
mentaris. En primer lloc - i em pareix que ja ho ha dit el Sr 
Huguet - que el Pla d'Ordenació de l'Oferta Turlstica és 
importantfssim perque lliga l'urbanisme amb el turisme. 
Essent l'urbanisme la causa remota de l'excés d'oferta, en
tenem que esta molt bé que s'acabi en sis mesos, pero tam
bé hem de dir que ens sembla que no té cap feina al Parla
ment si no és a efectes d'informadó, perque si s'hagués de 
fer altra cosa aniriaen contra de la Llei d'Ordenació Terri
torial. 

Han vengut aquí els criteris, aquest Parlament els ha 
aprovat, la Llei d'ordenació Territorial diu molt elarament 
que l'aprovació del Pla correspon al Govern. Per tant, a ca
dascú el que pertoqui i aposta li volia demanar a veure si 
pot afegir, amb permís dels altres Grups ParJamentaris, 
quan diu al final del paragraf "al termini de sis mesos, el 
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Pla d'Ordenació de l'Oferta Turística", coma, na efectes 
d'informació als Grups Parlamentarisn. Aixo és una trans
acció que Ji propos i que evidentment hauria de comptar 
amb el suport deis altres Grups, perqu~ altra cosa seria 
anar contra la Llei d'Ordenació Territorial i sempre qualse
vol Grup pOl dernanar des d'aquest Parlament una compa
reixenl(3. del Conseller per demanar els explicacions perti
nenlS. En canvi, emenern que no és procedent que vengui 
aquí perqu~ hi hagi propostes de resolució amb un pla l'a
provació del qual és compet~ncia del Govern. 

Respecte del punt núm. 5, que li votarem que sí, on 
diu que als sis mesas s'acabi la tramita ció del Cat~leg d'Es
pais Naturals, jo li valdría dir al Sr Ricci que és perillos po
sar terrninis al Parlament i li diré per que. Tots estarn d'a
cord que s'ha de fer en sis mesas, peró ara imagini que per 
un imponderable aquesl Parlamenl no pot treure aques[ 
cataleg en sis mesos i després ti diu al Gavern que incom
pleix les seves resolucions. Li votarem que s1, pero jo en
tenc que no és convenient que el Parlament s'imposi termi
nis a si mateix, perqlre si eIs Grups Parlamentaris valen es 
pot fer tata la feina necessaria sense que hi hagi aquests 
terminis que després puguin produir efectes contradictoris. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari ~DS, té la paraula el 
Diputat Sr TuelIs. ><,',.' 

EL SR TUELLS IJUAN: 

Muchas gracias, Sr Presidente. 

Simplemente para explicar nuestra posición en las pro
puestas del Grupo MIXTO. Algunos argumentos ya han si
do expuestos por el representante del Govern y por el de 
UM. Muy brevemente, en cuanto al punto primero, esto 
fué una propuesta de resolución que ya fué presentada en 
otra sesión anterior y que fué aprobada, además, por unani
midad del Parlamento; es una reiteración de la que en su 
día presentó el PSM-EEM. No tenemos ningún inconve
niente en ,seguir votando afirmativamente una cosa que ya 
se votó y además, insisto, por unanimidad. 

En cuanto a la Propuesta de Resolución nO 2, los re
presentantes del Govern y de UM han expuesto los mismos 
argumentos que nosotros teníamos aquí anotados. Efecti
vamente, la Ley de Ordenación Territorial, en la Disposi
ción Transitoria Unica, prevé una excepción. Ya se ha dado 
cumplimiento a esa excepción, de modo que los criterios 
fueron aprobados en su día y por tanto ahora no tiene ra
zón de ser que se remitan al Parlamento s~vo a título pu
ramente orientativo o informativo. Por tanto, no podemos 
aprobar dicha propuesta de resolución. 

En cuanto a la lercera, quizá la redacción no sea muy 
afortunada, muy concreta. El Govern pide más pLazo, se 
han hecho unas observaciones, nosotros creemos que quizá 
exi le una cien a desproporción entre los medios y los fines, 
de modo que efectivamente me parece que sería una labor 
ciertamente interesante, pero quiz8. no aconsejable en la 
forma en que viene redactada en esta Propuesta na 3, 

En cuanto a la cuarta, es una propuesta que tambié 
fué aprobada en el anterior debate a instancia nuestra ~ 
instancia del CDS y además es una propuesta literal, e~; 
lamente en los mismos términos, y además ahora tambié 
existe una del PSM-EEM. Por tanto, no tenemos incanv: 
niente en reiterar lo que ya se ha constatado repetidamen. 
te, pero no entendemos el porque de esta redundancia. 

En cuanto a la quinta, quizá el mejor comentario que 
podría hacerse sería senzillamente: sin comen trias. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari PSM-EEM, té la pa
raula la Diputada Sra Paula Guillen. 

LA SRA GUILLEN I RIPOLL: 

Gracies, Sr President. 

El nostre Grup Parlamentari vol fer dues considera
cions, concretament quant a la núm. 4 i a la núm. 5. 

La núm. 4 ja s'ha dit repetidament que s'ha constatat, 
pero com que el nostre Grup té malta preocupació en 
aquesttema, en som solidaris. Expressar, per tant, d'alguna 
mánera també la nostra preocupació. 

Quant a la núm. 5, d'emanar o recordar al Sr Rícci que 
és inconvenient o gairebé imprOcedent que el Parlamenl 
s'insti a si mateix. Recordar-li, per altra banda, que e11 és el 
President de la Comissió d'Ordenació del Terrilori; per 
tan1, d'alguna manera por donar malta més, dirfem rapide
sa donat que ell té poder per fer-ha , a aquest C3taleg d'Es· 
pais Naturals perque pugui ser aprovat com més preSl mi
Bar. 

De tata manera, com que el nostre Grup no té inten
ció d'abstendre's, sinó d'aprovar-ho, volem dernanar-li d'al
guna manera que li doni, com li ha diria?, rapidesa; que 
manifesti en tot moment o posi en practica el que aquí de
mana i, per altre costat, expressar que el nostre Grup - en
cara que no siguem presents a la Mesa de la Comissió - es
tarem a l'aguait i permanentment vigilants perque no hi ha
gi cap tipus d'entrebanc per aconseguir aquest famós Cata
leg d'Espais Naturals, no en sis mesos, sinó com més prest 
millar. 

Moltes gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

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

EL SR PONS I PONS (Damia): 

Sr President. Sres i Srs Diputats. Sr Ricci, Portaveu del 
GrupMIXT. 

Algunes d'aquestes propostes de resolució, LOt i no 
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parlar res substancial, perque ja ti han dit eIs altres grups, 
a o presenten cap problema per ser votades afirmativament: 
~la de Desenvolupament Regional, una mica més de prór
roga al Govern; Pla d'Ordenació de I'Oferta Tur[stica, tam
bé ti han demanat prOrroga, supOs que els ho conced.irA, 
~an demanat el novembre de11990, i e l CanUeg d'Espais 
Naturals, que no fara falta que ti demanin prórroga perque 
també Ji han recordal que el principal responsable és vost~ 
mateix, President de la Comissió d'Ordenació Territorial, 
una de tan tes concessions que li han hagut de fer des d'a
questa banda a la qual vost~ estA adscrit ideológicament, ja 
que no físicament. 

Pero anem a la part on voste s'ha volgut jugar una mi
queta el ffsic parlamentari ficanl-se en una materia en la 
qual no el veig gaire documentat . E l Grup SOCIALISTA 
veu que voste, en materia d'Autonomies, va francament 
fluix de documentació. 

Hem d'atribuir al Govern Central la responsabilitat de 
frenar el desenvolupamenl de l'Estat de les Autonomies. 
Voste, que ha escrit aixo, supos, ¿sap que diu, aixo que ha 
escrit? Sap que significa, aixo? Significa atribuir a un Go
vern Central, que per cert m'agradaria que ens explicas a 
quin es refereix, si al Govern Central de Palma, que acaba 
de frenar un finan~ment d'un municipi d'Eivissa amb 
1.800 milions de pessetes per qüestió de potabilitzadores, 
que té congelada una Llei de Consells Insul~rs en la seva 
aplicació i que deriva de tot una part complicadfssi~a de 
I'Estatut, que va dur unes polemiques quan vos te afortuna
dament no hi era, pero crec que la seva aportació tampoc 
no va fer falta; pero, no: vost~ és refereix a l'altre Govem 
Central, al de Madrid. 

Que ha frenat, el Govern de Madrid? La reforma deIs 
Estatuts? L'ampliació de competencies? Des d'aquesta ma
teíxa tribuna vaig afirmar, fa bastant de temps, que la refor
ma deIs Estatu15 no tenia vies d'anar per bon cam! quant a 
ampliar competencies i quant amillarar l'organització au
lonamica de l'Estat, l'organització territorial d'Espanya. 
Per que? Perque destaparia, com to15 sabem, els dimonis 
que sortosament no han destapat perque la Comissió de re
forma de l'Estatut, dins aquest Parlament, afortunadament 
ningú no la pren seri.osament. 

El Govern Central no ha tengut cap altra actuació, el 
Govern Central es limita a funcionar dins les lleis orgAni
ques, els Estatu15 d'Autonomia que s'han aprovat, i en el 
moment que hi hagi el Debat de reforma d'Estatut, eL. De
bat d'ampliació competencial, ja es tornarA a replantejar el 
que aquest Diputat va dir des d'aquesta tribuna. Per cert, li 
faré una confidéncia: em vaig tirar sense paracaiguda, no 
vaig demanar permís a Felipe González, ni a Alfonso Guer
ra, ni al Sr Triay, que és el nostre Portaveu, ni al Secretari 
General, que és el Sr Josep Moll. El Partit Socialista - des
prés s'ha confirmat clarament - esta per un pacte d'Estat i 
aben que jo vaig dir aquí en una actuació improvisada, in
tuitiva, simplement usant la raó, és el sentit comú que diu 
que dins I'Estat Espanyol només hi haurA ampliacions com
petencials quan hi hagi un pacte d'Estat, perque si es repas
sa la tramitació de l'Estatut - aquest Diputat hi era, i el Sr 
Albertí, que moltes vegades havia de lluitar contra el seu 

mateix Partit, a Madrid, llavors l'UCD, i el Sr Cafiellas, que 
llavors per cert no havia aconseguit ni ser regidor de Pal
ma, també va venir a alguna reunió - s'adonaria que aquí 
parlam de problemes seriosos. 

Com que aixo no té cap ni peus i aquí no hi ha docu
mentació de res i aixo és un acte irracional d'apuntar-se al 
carro de donar canya al Govern Central, que és enfora per
que al que té prop voste no estA en condicions de donar 
-n'hi malta, no fas cosa que li passassin factura -, per tot ai
xo, Sr Ricci, ens permetrA que votem en contra. 

Moltes grAcies. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari POPULAR, té la pa
raula el Portaveu Sr González i Ortea. 

EL SR GONZALEZ 1 ORTEA: 

Sí; gracias, Sr Presidente. 

Sr Ricci, vamos a apoyar sus propuestas de resolución 
con un par de matizaciones que en realidad ya le han hecho 
otros Grupos, pero por lo menos quiero que conste nuestra 
opinión, que es la misma del Sr Pascual en cuanto al punto 
segundo. Efectivamente, entendemos que el Plan de la Or
denación de la Oferta Turlstica debe ser enviado al Parla
mento, en virtud del artículo 175 del Reglamento de la CA
mara, como información del Gobierno de la Comunidad 
Autónoma, no como un plan a debatir o discutir aquí, por
que no lo prevé así la Ley de Ordenación del Territorio ni 
creo que lo aconseja la práctica de lo que debe hacer la Cá
mara, como ya otras veces hemos dicho, y lo que es o debe 
ser obligación del Gobierno. 

La otra matización se refiere al punto quinto, cuando 
habla del plaw de seis meses en la tramitación del Catálo
go de Espacios Naturales. Nosotros estamos de acuerdo y a 
poder ser ojalá fueran menos de seis, fueran tres, fueran 
quince días, pero usted sabe tan bien como yo, porque am
bos estamos en la Ponencia, que el tema es dificil, que es 
complicado y yo no sé si se puede hacer en seis meses o no. 
De todas maneras, nosotros - que por cierto ayer fuimos 
aludidos por un Portavoz como un Grupo que ponía difi
cultades para que este Catálogo se convirtiera inmediata
mente en algo práctico, útil -, nosotros que, como digo, he
mos pedido reiteradamente desde aquf, cuando nadie se 
acordaba de ese Catálogo, en este Pleno y en la Junta de 
Portavoces que la Ponencia que lo estudiaba se pusiera en 
marcha - yo lo he hecho personalmente y gracias a Dios 
consta en las actas de las sesiones parlamentarias - no pue
do menos, lógicamente, que apoyar su petición y decirle al
go que ayer decía el Presidente a propósito de otras cosas, 
de algunos incumplimientos que se le achacaban: nuestra 
voluntad sin duda es ésta, si en seis meses no lo podemos 
hacer y se hace en siete, ocho o nueve, no lo sé, no tiene la 
menor importancia; efectivamente nuestra voluntad es ha
cerlo en seis o, mejor dicho, hacerlo en menos de seis y que 
dentro de seis meses ya casi sea agua pasada. 
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Del punto cuarto no pensaba decirle nada porque es 
algo tan claro, tan obvio, tan evidente, que realemente la 
intervención del representante del Grupo SOCIALISTA 
me ha dejado absolutamente asombrado, porque dice que 
la Ponencia del Estatuto afortunadamente ya no se toma 
esto en serio. Yo creo que donde pone usted "la actitud del 
Gobierno Central" debería poner "la actitud del Gobierno 
Central y del Grupo SOCIALISTA de esta Cámara", creo 
que así quedaría mucho mejor, le propongo también la 
transacción. 

Gracias, Sr Presidente. 

EL SR PRESIDENT: 

Per replica, té la paraula el Diputat Sr CarIes Ricci. 
-. 

EL SR RICCI 1 FEBRER: 

Gracies Sr. President. 

Com que aquí s'han repetit diverses coses, faré una 
resposta a tots junts sobre el punt núm. 2. El Secretari de 
la Mesa del Parlament l'ha llegit i jo, que llegeixo bastant 
pitjor que ell, el tornaré a llegir: "El Govern de la Comuni
tat Autonoma presentara al Parlament de les Illes Balears, 
en el termini de sis mesas, el Pla d'Ordenació d'Oferta Tu
rística". Aumon no es diu, que jo sapiga, ~perque sigui de
batut"; tot Pla necessita uns criteris, els cfiteris ja s'han fet i 
s'han entregat, el que pot passar és que en lloc de sis mesas 
tardem un any a rebre aquest Pla i el que jo pretenc aquí i 
ara és que aquest Pla vengui abans de sis mesas, a0 és tal. 

Perque al contrari el Sr Huguet, Vice-president d'a
quest Govern, ho ha vist claro Vertaderament és l'únic que 
m'ha contestat amb tata la seva visió, m'ha dit que tal vega
da d'aquí a sis mesas no s'hauria fet, que tal vegada s'hauria 
de retardar una mica més, perque és clar que el que diu 
aquí és senzillament que deman al Govern que no tardi el 
temps que vulgui·, que abans de sis mesos sigui aquí. Per 
tant, jo només dic que ha llegeixin; voste, Sr Pons, que sap 
molt de llegir, ho llegeixi bé. 

Sobre el punt núm. 1, jo no hi veig cap problema. Tots 
diuen que sí, per tant no hi ha cap discussió, és una cosa 
que la volem tots. 

Al punt 3, també la majoria diuen que sí, un sol Partit 
ha dit clarament que no era aconsellable i és greu que digui 
que no és aconsellable quan a qualsevol lloc del món el 
més important de tot és el futur de la joventut. En poder 
planificar el seu futur, diu que en aquests moments no és 
aconsellable, carai!, en qualsevol moment es aconsellable 
presentar aquest punt 3, perque justament és una de les 
mancances importants que no es van fer... al President del 
Govern. Que diu el punt 3? Que es prevegi on sera la de
manda de treball per a la joventut perque es pugui prepa
rar per a aquesta demanda, perque els puguem ajudar a 
preparar-se, pero m'han dit que no és aconsellable. "Sin co
mentarios". 

EL PSM-EEM ha demostrat especial interes en l'as-

::::: 
sumpte deis e..'ipais naturals, .i tots els altres també Una . , IDI-
~. 1 el PSOE, p~r qu; no? Estam en ~~nencia i, que josA-
plga, les pOnenCles ~ aU[Qconvoq~e~ 1 JO se~pre estic pil
Jant a favor de tot tlpUS de reumó I el PresIdent d'aquesl 
Parlament sap que sempre complesc tates les orientations 
que em dóna i que la meya Comissió és la que es tToba més 
al dia 'i ~ue quan el Sr Mayo~ no és aquí jo no vull ter cap 
Ponencia perque també, gracles a Déu, és un deis elements 
fonamentals i aquests dies no hi éso 

A més arnés, també hi ha un secretari i un vice-presi_ 
dent a la mateixa Mesa meya i mai ningú d'aquesta Mesa 
no ha impedit una sola reunió, tot el contrari. El que passa 
és que moltes vegades aquí es fa demagogia i jo, per frenar 
la demagogia, dic: molt bé, que és una cosa que no haurfem 
de dir nosaltres mateixos, no sé qui ha ha dit, aleshores qu~ 
podrem dir al Govern, després? Moltes vegades deiem al 
Govern en sis mesas o en tres mesos facin tal cosa i ells no 
demostren interes afer-ha, només els deim que ho fatin; 
dones aquí on tots demostram mteres, votem tots que sí, 
que ha volem fer, a veure si s'atreveixen a partir d'ara a im
pedir una sola reunió i si algú la impedeix jo seré el primer 
que pens denunciar-lo. 

Quant a l'assumpte del punt 4, del PSOE, l'únic que 
puc dir és que tothom ha dit que estava d'acord, que no 
som jo sol, que vos te és l'únic que queda al marge. 

Per que queda al marge?'Jo li diré per que, és senzilHs
sim i el Sr González Ortea ha ha avan~t. No és problema 
del Govern, té raó, ha hauria de corregir, és problema del 
PSOE; és que el Sr González Ortea i qualsevol de la Po
nencia saben que quan els del PSOE vénen a aquestes 00-

missions o ponencies es dediquen a borbardejar qualsevol 
cosa i que si no arribam a un acord no farem res i ja podeu 
fer el que vulgueuque a0 no passanl, com no passeu pel 
tub no passara, aquesta és la realitat de cada Ponencia, aro 
de senzill, ho demanin al PSM-EEM, la voluntat de tirar 
endavant generalment la tenim tots tret de nosaltres, són 
els únics que vertaderament tenen fobia a aquest tema, que 
jo sapiga; la resta no en té mai, de fobia. 

Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Digui, Sr Alfonso. 

EL SR ALFONSO I VILLANUEV A: 

Cree que hi ha hagut una al.lusió a actituds del del 
Grup SOCIALISTA en una Ponencia que treia cap i vol
dríem contestar. Molt breument, pero voldríem contestar. 

EL SR PRESIDENT: 

Contesti, contesti breument. 

EL SR ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Sr Ricci, voste ve de vegades a aquesta 'Ponencia, de 
vegades. L'únic que ha fet el Grup SOCIALISTA - i ha va 
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dir el primer dia - és manifestar el seu rebuig a la modifica
ció de l'Estatut per raons d'oportunitat, punt. Ha reflexio
nat amb tots eIs Grups aquesta reforma d'Estatut i si qual
que Diputat d'aquí dins - a part del Sr Ricci, que moltes ve
gades no ve - és capa,:! de dir que hem posat entrebanes a 
part de reflexions, que s'aixequi i ho digui, perque si la re
flexió és un entrebanc arribarem a anar a la Ponencia a die 
no o si, pero res més. 

Creim de ver que aquesta Ponencia no té voluntat po
Utica ... 

EL SR PRESIDENT: 

Sr Alfonso. Sr Alfonso, ja esta, eh? 

EL SR ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

No entri en debat sobre la voluntat política de la Po
nencia, ara ho deixi fer. Gracies. 

Acabat el Debat de les propostes de resolució del 
Grup MIXT, passam a debatre les propostes de resolució 
del Grup Parlamentari CDS. Per formular la seva defensa, 
té la paraula el Portaveu Sr Franeesc Quetglas. 

EL SR QUETGLAS I ROSANES: 

Gracies, Sr President. 

Amb la venia de la Presidencia dividirem el temps per 
defensar les distintes propostes de resolució entre el Dipu
tat Sr Trias i jo mateix. 

Pas a defensar les propostes de resolució núms. 1, 2, 3. 
4 i 7. Prec al Sr Secretari que en faci lectura, si és tan ama
ble; amb el perm(s de la Presidencia, naturalment. 

EL SR PRESIDENT: 

El Sr Secretari fara la lectura. 

EL SR SECRET ARI PRIMER: 

"1.- El Parlament manifesta la seva voluntat qu~ l'area 
natural de Cala Mondragó i Cap del Moro sigui objecte de 
protecció integral. 

2.- Constatat el reiterat incompliment de les resolu
cions parlamentaries sobre la remissió pel Govern de la 
Comunitat Autonoma de les Illes Balears de les Directrius 
d'Ordenació del Territori, el Parlament de les IlIes Balears 
exigeix la seva immediata aprovació i remissió a la Cambra. 

3.- El Govern remetra al Parlament dins el termini 
d'un mes un Projecte de lIei que atorgui for~ normativa a 
les determinacions del Cal.Ueg d'Espais NaturaLs que s'elu
dia dins aquest Parlament i que s'jnclo unl coro a annex. 

-

4.- El Parlament de les mes Balears reitera i requereix 
el compliment immediat de les següents mocions aprovades 
pel PIe del Parlament de dia 19 d'abril: 

1) El Parlament insta el Govern de la Comunitat Au
tonoma de les mes Balears perque remeti dins el termini 
de dos mesos un Projecte de Llei de constitució d'un orga
nisme de conca amb les funcions que es preveuen a la Llei 
29/85 de 2 d'agost, d'Aigües. 

2) L'Organisme de Conca procedira amb caracter prio
ritari a l'actualització de les dades del Pla Hidrologic amb 
la finalitat de procedir a la seva revisió. 

3) Entretant no s'aprovi el Pla Hidrologic revisat, el 
Govem de la Comunitat Autonoma de les Illes Balears 
adoptara les mesures que calguin per a la racionalització de 
la utilització deIs recursos mitjanlf3nt l'aplicació deIs meca
nismes que es preveuen als articles 53 i 54 de la Llei 29/85 
de 2 d'agost, d'Aigües". 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula, Sr Diputat. 
Falta la 7? 

EL SR SECRETARI PRIMER: 

"Núm. 7.- El Parlament de les Illes Balears insta el Go
vero de la Comunitat Autonoma de les Illes Balears a pro
cedir a una reestructuració administrativa que racionalitzi 
les arees d'acció evitant disfuncions, superposicions compe
tenciaIs i reiteració d'unitats administratives en les matei
xes o similars funcions". 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula, Sr Diputat. 

EL SR QUETGLAS 1 ROSANES: 

Gracies, Sr President. Sres i Srs Diputats. 

Cree que el reflex que ha tengut aquest debat aIs mit
jans de comunicació s'ha centrat de manera prioritaria, de 
manera preferent sobre un tema que ha estat a l'opinió pú
blica, que ha sortit al carrer, que ha estat en aquest Parla
ment i que ha protagonitzat practicament la totalitat del 
debat. 

Es tracta, com saben els Srs i Sres Diputats, de la pro
teceió de Cala Mondragó i Cap del Moro. Na és casualitat, 
és una voluntat de tres Grups Parlamentaris coincidents 
que proposen una res alució d'identic contingut sobre el 
pronunciament d'aquest Parlament de la protecció integral, 
que el Parlament es manifesti a favor de la protecció inte
gral de Cala Mondragó i Cap del Moro. 

Creim que aquesta proposta de resalució respan a una 
voluntat de la Cambra que esperam sigui unanime, per tal 
que significa una voluntat del poble de les nos tres illes re
flectida a través deIs seus partits polítics, a través de les se-
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ves organitzacions ciutadanes, a través de les associacions i 
en definitiva no suposa cap mena de contradicció entre les 
distintes posicions deIs distints Grups, Govern inclós, re
presentats en aquesta Cambra. 

El segon punt requereix sense més dilació la immedia
ta remissió a aquest Parlament de les Oirectrius d'Ordena
ció del Territori. Es un tema absolutament congruent amb 
el debat d'ahir, ja no podem donar més temps. Creim que 
els successius incompliments, primer del Hmit temporal 
marcat per la mateixa LIei d'Ordenació del Territori, se
gon, de l'aprovació d'una resolució parlamentAria pel PIe 
d'aquest Parlament de l'any 1987 i successives preguntes, 
interpel.lacions i distints requeriments fets al Govern de la 
remissió ja no permeten donar més prórroga, anam sobre
passats de temps i ¡'únic que podem fer en aquestes aItures 
sobre aquesta pec;a bAsica del desenvolupament de la nos
tra Comunitat Autónoma, pec;a Msica de l'ordenació del 
territori de la nostra Comunitat, és exigir-la sense més dila
ció, sense més marge de temps. 

La Proposta núm. 3 demana un Projecte de LIei que 
doni for<;a normativa al Cat:Heg d'Arees Naturals que tre
balla aquest Parlament. Aquesta proposta sorgeix d'una re
flexió que hem fet en el si del nostre Grup Parlamentari en 
relació que una vegada aprovat el Cataleg, una vegada que 
el Parlament s'hagi pronunciat sobre els distints nivells i 
maneres de protecció de les distintes a,rees proposades pel 
Govern i elaborades per aquest P~láment, llavors que? 
Hem trobat que hi ha un dificil encaíXament jur[dic'amb la 
fig ura de calalegs que exisleix a la Llei del Sol vigent i al 
seu Reglament de Planejament, que els preveu com a ins
trumenl especfñc deis plans especials, cosa que en aquest 
cas no hi éso 

Per tant, és necessari un instrument que doni for¡;a ju
r[dica de llei a aquest CatAIeg, acompanyant aquest Cata
leg, i per aixo demanam al Govern la remissió d'un text que 
doni for¡;a legal; que obligui, en conseqoencia, que els 
Ajuntaments, que els di.ntinrs ens planificadors incloguin 
dins els seus planejaments uIbanístics les prescripcions del 
Cataleg i per aixo fa fa ira una normativa de rang legal. 

No m'estendré sobre la nostra Porposta núm. 4, que 
demana l'organisme de conca. Es reiteració d'una moció a
provada pel Pie del Parlament; donava un termini de dos 
mesos que el Govern va acceptar, perqu~ aquesta resolució 
es va aprovar amb el vist-i-plau del Govern expressat en 
aquesta tribuna i amb el recoIzament deIs Grups que li do
nen súport. Per tant, L'6nic que reiteram és la necessitat de 
la constitució de l'organisme de conca, de l'actualilzació de 
les dades del Pis Hidrologic, per La qual preocupació el 
nostre Grup va intIoduir determinades modificacions al 
Pressupost, via esmena pressupostMia, que varen ser accep
tades perque les dades del Pla Hidrologic, ja obsoletes, es 
poguessin actualitzar i, per últim, instar el Govern a la util
tizació deis recursos que li do ni la LIei d' Aigües, inclosa la 
declaració d'aqüífers saturats en determi.nats suposits per a 
la millor racionalització de l'ús d'aquest recurs escas i limi
tatiu que és l'aigua. 

La nostra Proposta núm. 7 insta el Govern a procedir 

a una reestructuració administrativa, a una reorganilza . 
de les carteres, a una reorganització del Govern per tal d~ 
vitar, per un costat, la repetició de les disfuncions que ~ 
teixen en l'estructuració administrativa de l'Estat que s'h 
reprodult mim~ticament en I'estructura de la Comuni~ 
Autonoma. Des d'aquesta tribuna ja hem denunciat reite/ 
dament l'existencia sense sentit d'organismes com el Palr~ 
Mt de la Vivenda Rural al nlarge d'un organisme aUlonoo 
que té la compet~ncia en materia de vivenda, coro és I'IBA 
VI. Distints Grups Parlamentaris hem denunciat la nostre 
preocupació peJ feL de la mulLiplicitat d'organismes que te. 
nen competencies en materia de medí ambient: a lndústria 
hi ba un programa de medi ambient, a Obres Públiques hi 
ha . un programa de medi ambient, a Agricultura hi ha un 
programa de medi natural, les distinles compelencies no 
són ben definides; a la Comunitat Autonoma hí ha tres ser
veis que fan la mateixa funció de Servei d'Arquitectura, 
etc., etc. 

Les superposicions són cxcessives. Creiru que la Co
munitat Autonoma, entre altres coses, ha de donar una res
posta a la necessital deIs ciutadans lambé en termes de ra
cionalitat, lambé en termes d'eficacia i no només en termes 
de repaniment de compet~ncies per crileris corporatius o 
de repanimeDl de competencies per críteris de les necessi
tats polftiques deis equilibris d'un govern d.e coalició. 

Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr Bernat Trias, per part del Grup 
Parlamentari CDS. 

El Sr Secretari procedira a- fer lectura de la resta de 
propostes de resolució del Grup Parlamentari COSo 

EL SR SECRETARI PRIMER: 

" 5.- El Parlament de les mes Balears insta el Govem 
de la Comunitat Autonoma de les llles Balears que presen
ti el termini de tres mesos després d'haver finalitzat els tre
bans de la Comissió no permanent que estudia la proble
matica de les tox:icornanies i considerant-ne les conclus
sions, un Pla lerritorialitzat per mes per a la lluila contra la 
droga pe! tal que sigui inclos dins el Pla Naciona l de Droga. 

6.- El Parlament de les llles Balears insta el Govern de 
la Comunitat Aulonoma de les files Balears que en el ter
mini d'un mes dicti el RegJament que desenvolupara la Llei 
de NormaHtzació Lingüística. 

8.- E l Parlament de les llles Balears isnta e l Govern de 
la Comunitat Autonoma de les Illes Balears que en el ter
mini de tres mesos presentí un Projccte de Ltei d'incompa
tibilitats d'alts carrees al servei de la Comunitat Autónoma. 

9.- El Parlamenl de les llles Balears insla el Govem de 
la Comunilat Autonoma de les IIles Balears que promogui 

convenis amb les companyies concessionaries del servei per 
tal d'incrementar i millorar el transpon matírim interinsu
lar. 

---........... --------------------
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10.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern 
de la Comunitat Autónoma de les Illes Balears que revisi 
I'aplicació de l'impost sobre els actes jurídics documentals 
en aquelles operacions subjectes i no exemptes a l'¡mpost 
sobre el valor afegit, IV A . 

11.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a 
donar suport davant l'ens públic Radio Televisió Espanyola 
a la recepdó simultania d'ambdues emissions del segon ca
nal de Televisó Espanyola en catala i en castella. 

12.- El Parlament de les Illes Balears reitera al Govern 
¡- de la Comunitat Autonoma el compliment de la resolució 

següent: El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a 
la realització i publicació d'una enquesta sobre eIs duta
dans de la Comunitat Autonoma relativa a les matéries de 
la seva preocupació per ordre de prioritats". 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula, Sr Diputat. 

EL SR TRIAS 1 ARBOS: 

Grades, Sr President. Sres i Srs Diputats. 

D'aquesta resta de propostes de resoluci,ó que presenta 
el Grup Parlamentari del CDS voldria cenyit-me fonamen
talment a dues·, que són les assenyalades amb els núms. 9 i 
10, perqu~ tal vegada són les que mereixen una major expli
cació per tal de donar entendre a110 que preteneni amb 
aquestes propostes de resolució aIs distints Grups Parla
mentaris. La intencionalitat i el contengut de les altres crec 
que venen perfectament determinats pel mateix text de la 
resolució. . 

Quant a la núm. 5, tots vost~ saben que en aquest mo
ment existeix una Comissió en aquest Parlament que treba
lla sobre la problematica de les toxicomanies i nosaltres en
tenem que les conclusions que es treguin d'aquesta Comis
sió seran prou importants com perque fossin tengudes en 
compte a l'hora de redactar un pla territorialitzat per tal 
que sigui rem~ al Pla Nacional sobre la Droga i d'aquesta 
manera evitar el que ha succe1t fins enguany mateix: que les 
partides consignades a aquest Pla són francament escasses 
per a aquesta Comunitat Autónoma per falta de planifica
ció o per falta de planejament. Jo crec que el Govern de la 
Comunitat té un exemple perfeete a haver de seguir en l'ac
t¡tud i l'activitat que en aquest camp desenrotlla el Consell 
Insular de Mallorca. 

De la Llei de Normalització Lingüística se n'ha parlat 
per activa i per passiva. Fa més de tres anys que fou aprova
da i el Govern de la Comunitat Autonoma encara no ha es
tat capa~ de remetre, de promulgar un Reglament a l'em
par de la Disposició Final Primera de la Llei. Crec que és 
innecessari reiterar una vegada més la necessitat que comp
tem amb aquest instrument imprescindible per dur aban 
port l'aplicació en tots els seus punts de tot el contingut de 
la Llei de Normalització Lingüística. Creim una vegada 
més que a nivell de la Comunitat Autonoma, ConselIs In-

sulars i molts d'Ajuntaments donen un exemple del que és 
prendre's seriosament la norrnalització lingüística en el 
Govern de la nostra Comunitat. 

Jo no voldria entrar a la Resolució núm. 8 perque pro
cur ser respectuós amb l'estatut personal deis Diputats i 
membres del Govern, peró ahir es varen fer asseveracions 
molt delicades i molt importants i jo crec que és necessari 
que d'una vegada per totes es regulin amb claredat i amb 
preeisió les incompatibilitats deIs alts carrecs al servei de la 
Comunitat Autónoma. 

Aquest Grup ha intentat fer-ho, peró el Govern de la 
Comunitat Autónoma va sol.licitar que es retiras la propo
sició que plantejava el Grup Parlamentari del CDS adduint 
el que ara mateix el Sr Huguet deia en veu baixa des del 
seu escó, que és regulada. Nosaltres discrepam d'aquesta 
opinió que té vos te, Sr Huguet; la regulació a qu~ voste es 
refereix, que ve contemplada dins la Llei de R~gim Jurídic 
de l'Administració de la Comunitat Autónoma, creiem que 
és del tot insuficient i si no és així, si aquesta regulació que 
vosté diu fos suficient, no es produirien fets com els que es 
varen enunciar ahir. . 

Entrant a la Proposta de Resoludó núm.9, proposam 
que d'acord amb el que preveu l'article 10.5 de l'Estatut 
d'Autonomia de les lIles Balears, que atarga a la Comuni
tat Autónoma compet~ncies exclusives en mat~ria de trans
port marftim interinsular, formular convenís amb-les com
panyies concessiom\ries deis serveis per tal d'incrementar i 
miLlorar el transporl marítim inlerinsular, i em permetin 
que els doni una série de xifres, una serie de dades: El tn\n
Sil de passatgers entre Palma i Eivissa de gener a octubre 
del 89 va suposar un moviment de 24.000 persones i 1.750 
vehicles; entre Palma i Maó solament foren 5.000 i 1.400 
vehicles. Resulta que la Companyia TransmediterrAnia, que 
és la que presta aquest servei, solament disposa d'un servei 
setmanal entre Plama i Maó, un setmanal i, a més, en diu
menge. Hauran de coincidir amb mi, Sres i Srs Diputats, 
que és absolutament curt, dolent i segurament en un día no 
adequat aquest servei establert entre Palma i Menorca'. 

Pelque fa referencia al transport de mercaderies, ens 
ha estat més dificil trobar dades perque les companyies te
nen interés a no facilitar-les amb tanta cordialitat o amb 
tanta alegria com les xifres de passatgers, peró així mateix 
hem pogut saber que existeix una especie de conveni que es 
diu BALCON, que agrupa tres companyies d'aquestes illes 
que sembla que fan un repartiment entre si de les cotes o 
de les quotes de carrega a transportar entre les Illes i tot i 
que d'aquestes tres companyies n'hi ha dues que són de ca
racter públic - Transmediterrania i Naviera Mallorquina - i 
una altra, Transbalear, que és totalment privada, tot i aixo 
hi ha una quarta companyia, que és ISCOMAR, que no 
participa d'aquest conveni, pero que no obstant aixó ofe
reix un millor servei i un preu més baix. 

Aleshores jo cree que amb totes aquetes qüestions í 
més que n'hi podria donar, Sr Conseller de Transparts, el 
Govern de la Comunitat Autónoma estA rnés que legitimat 
i més que facultat per poder envestir tasques de negociació 
per arribar a convenís amb aquestes companyies per facili-
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tar realment als ciutadans de la nostra Comunitat els trans
ports entre una illa i l'altra, aImanco a nivell mantim. 1 una 
dada: els diré que els preus d'un bitllet de vaixell entre Pal
ma i Menorca o entre Palma i Eivissa suposen exactament 
el mateix que un bitllet d'avió; ja em diran vostes si l'avan
tatge no és clarament a favor de l'avió i en detriment dels 
ciutadans d'aquesta terra. 

Quant a la Proposta de Resolució núm. 10, tal vegada 
hauria de mereixer més explicació i també, contant les co
ses així com són i anomenant-les pel seu nom, hauríem de 
dir que els membres del nostre Grup varem pecar d'inge
nus quan, un bon dia, fent gala del oostre demble democnl
tic, que a vegades ha qüestionat el Conseller d'Ecooomia i 
Hisenda, varem atendre una petició del mateix Sr Forcades 
sol.licitant que no presentassim una pregunta parlamenta
ria que anava practicament dirigida en el mateix sentit del 
text d'aquesta Pro posta de Resolució, perque en el moment 
que la varem plantejar sobrevaloravem una serie de recur
sos en contra de decisions i liquidacions praeticades per la 
Conselleria d'Economia i Hisenda. El Conseller ens va de
manar que tenguéssim una certa consideració esperant que 
es produissin les resolucions d'aquests recursos i nosaltres 
així ho varem atendre confiant en la seva paraula - paraula 
de Conller, Sr President - que ens donaria una explicació 
de com, després d'aquestes resolucions judicials, d'aquestes 
sentencies judicials, quedava el fet que nosaltres planteja
vem o volfem plantej;ir amb la pregu~' 

: . . 

Aixo va succeir cap al mes de setembre de l'any 1988 i 
encara és l'hora que aquests Diputats i aquest Parlament 
esperen la resposta. Nosaltres creim que no estaria de més 
que el Govern de la Comunitat Autonoma inicias una revi
sió de I'aplicació que fa o ha fet fios ara dels imposts d'ac
tes jurfdics documentats en aquestes operacioos on s'aplica 
l'impost sobre el valor afegil i que no eo són exemptes. 

No em puc estendre més. Ho faria amb molt de gust, 
pero esperarfem, almanco per aquesta cortesia parlamenta
ria que nosaltres no hem negat mai a ningú, una resposta 
del Govern i coneretament del seu Conseller d'Economia i 
Hisenda. 

Moltes gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la parauIa el Vice-president del Govern, Sr Joan 
Huguet. " 

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

Sr President. Sres i Srs Diputats. 

Jo no sé si els representants del Grup Parlamentari 
CDS em volien embullar un poe, pero els demanaria discul
pes per si he barrejat les diferents propostes. Intentaré, si 
m'ho permeten, independentment que s'hagin alternat en
tre les dues intervencions, seguir l'ordre cronologic tal com 
vostes ho han presentat. 

Respecte del primer pum, independentment del fel 
que el Govern no tengui limitació de temps i procurant ser 
bren, dir que efeetivament aquesta resolueió va ser presen
tada per tres Grups Parlamentaris, pero jo cree que aquesta 
resolueió es va presentar - eree, és una impressió - abans 
que es produissin una serie d'esdeveniments, COsa que po
dria ser normal i logica. Si no és aixf, continuo teniot la 
mateixa impressió, pero indiscutiblement els Grups que la 
presenten saben quan tenienla intenció de presentar-la. 

El que crec que seria convenient és que, ates que la 
Proposició de Llei de protecció es tramitara en aquest Par
lament, ates que el Govern de la Comunitat Autonoma 
també remet a aquest Parlament un Projecte de Llei i atés 
l'anunci de la voluntat del Govero de la Comunitat Autó
noma de convertir l'espai de Cala Mondragó en un pare na
tural d'utilitat pública, erec que no és forassenyat si des del 
Govern es demana que deixem la tramitació de la Proposi
ció de Llei i la del Projecte de Llei i que el resultat final se
ra el que donara el grau de protecció a Cala Mondragó i 
Cap deMoro. 

A més, la definieió de protecció integral no l'hem tro
bada enlloe. Que vol dir, protecció integral? Es un qualifi
catíu que en aquest cas coneret s'hauria de saber el grau 
d'integritat de la seva protecció, ja que sera molt diferent si 
és un espai natural d'especial interes, si és un parc natural 
o si és un paratge singular, on no s'hi podria fer absoluta
ment res i s'ha de !enir en compte que ja hi ha construe
cions on podra ser el futur pare natural d'utilitat pública, si 
és que resulti així. 

Per tant, jo crec que seria logic que es retirés aquesta 
pro posta i que aquesta petició també es doni per sol.licita
da als altres dos Grups. Independentment que no en feim 
qüestió, creim que avui és inoportú votar aquesta resolució. 

Respecte de la Resolució núm. 2, jo estie conven~ut 
que el Portaveu del Grup CDS coneix perfectament que \'a
provació immediata és impossible perque té bones amistats 
amb el personal de la Conselleria d'Obres P6bliques, aixó 
ha sap el Portaveu del Grup CDS perque estie segur que 
així l'han informaL Per tant, no ens fad votar una cosa que 
voste mateix és ben conscient que és' impossible. Si la im
media tesa vol dir que avui s'aprovi aquesta resolució, que 
dema arribi al Govern la resolució aprovada, que dema 
passat no, perque sera dissabte, pero que dilluns ja hi hagi 
l'aprovaeió, si irnmediat és a~, voste sap que és totalment 
impossible; per taot, s'ha de definir aquesta immediatesa. 

El que li pue garantir és una cosa, el que li pue garan
tir és que el Govern - no fa falta que li ho garanteixi, voste 
ho sap tan bé com jo - fa feina sobre aquest tema a marxes 
fonsades, pero que resulta dificultós i ningú no pot coneixer 
millor les dificultats que pot tenir l'elaboració d'unes direc
trius que els professionals que es veuen induIts afer plane
jaments o a redactar plans i que resulta que a pesar deis 
seus esfor<;os passa un any i un aItre i no els poden treure a 
causa de difieultats que moltes vegades no són imputables 
als equips redaetors, sinó a altres circumstancies. Una gent 
que fa planejaments sap a~ perfeetament, imagini el que 
suposa fer unes Directrius d'Ordenació Territorial. 
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En qualsevol cas, tot i reconeixent que hi ha un cert re-
Ulrd, també ti he de dir amb tata sinceritat que aquest re
tard no es pot imputar a una negtig~ncia del Govern de la 
COD'lunitat AutoDoma, després ja és una qüestió de fe creu
re-ho o no. En tot cas s'lla d'imputar a les dificultats que 
tenim per redactar aquestes Directrius, dificultats de nivell 
tecnic, no dificultats de nivell polític, aixo que quedi ben 
ciar i estic ben conven~ut que el Portaveu del Grup CDS 
m'ha ent~ perfectament que o bé defineix aquesta aprova
ció immediata, quina immediatasa vol dir, o sap perfecta
ment que és impossible complir-la tal com ve redactada i 
no perqu~ ho digui jo, perqu~ eH ha sap, perqu~ coneix el 
tema, aquest i molts d'altres. 

Respecte de la pro posta núm. 3, jo no em vull pronun
ciar molt decididament. L'únic que he de dir és que jo crec, 
que com a Govern consideram que seria molt més positiu 
que una vega da que aquest Parlament hagi aprovat el Catll
leg d'Espais Naturals, sigui el mateix Parlament que li do ni 
la forma jurídica que cregui més conven ient mitjan~nt les 
seves resolucions, pero que sigui el mateix Parlament, una 
vegada que s'hagi concIa s el 'Catllleg d'Espais Naturals, on 
es presentaran una s~rie de resolucions, que defineixi en 
aquestes resolucions quin grau de vinculació ha de tenir 
aquest Catllleg, perqu~ pot ser que ens trobem amb earac
teristiques diferents i diferenciades segons uns espais o uns 
altres i que hi pugui haver un tipus de vinculació per a uns 
espais i un tipus per a uns altres, perqu~ com vOste sap per
fectament no tots els espais definits dins el~ catiUegs i que 
el Parlament haunl de definir d'una manerá'aefinitiva, val
guí la redundllncia, haurll de marear quin tipus de vincula
ció tindran. Per tant, jo li demanaria que també retirés 
aquesta proposta, perqu~ consider que és més prudent el 
que li acab d'anunciar en aquest momento 

Respecte de la resolució núm. 4, diferents criteris, in
discutiblement és ver el que vost~ diu aquí, és cert, és un 
fet innegable i l'úníc que demana vost~ es el compliment, 
per tant jo a~ no ho negaré. L'únic que li he de dir és que, 
alesa l'experi~ncia en altres mat~ries, nosaltres considerarf
em més oportú que a~ es determinés a través d'una llei 
d'empresa pública, que es pot preveure en els mateixos 
pressuposts mitjam;am una esmena, el qual fet donaria més 
~gilitat a l'objectiu que en definitiva vost~ pret~n amb el 
compliment d'aquesta proposta. 

Per tant, jo no li discutesc la bondat d'aquesta pro pos
ta perqu~ és un compliment que havíem de fer, indiscuti
blement, i per consegüent ja no hi ha retop. L'únic que die 
és que, transcorregut el temps, creeim que és més conve
nient que es faci d'aquesta manera. 

1 ara ana m a la proposta núm. 5, amb la qual també 
m'agradaria donas sin per contestades la Proposta núm. 11 
del PSOE, si m'ho permet el seu representant, i la núm. 6 
del PSM-EEM, perqu~ incideixen a11a mateix i seria fer una 
repetieió del mateix tema. 

"Insta el Govern de la Comunitat Autonoma de les 
II!es Balears que presenti en el termini de tres mesas des
prés d'haver finalitzat els treballs de la Comissió no perma
ment que estudia la problemlltica de les toxicomanies i con-

siderant-ne les conclusions, un Pla territorialitzat per a les 
llles per a la lluita contra la droga per tal que sigui inclos 
dins el Pla Nacional de Droga". 

Jo cree que a~ es va explicar d'una manera més o 
manco clara, no vull dir si satisfactoria o no, pero cree que 
d'una manera clara. El Pla Territorial sobre drogues ja exis
teix, perqu~ vostés saben que el Pla Nacional sobre Dro
gues és integrat pels 17 plans regionals sobre drogues. Con
cretament aquí, a la pllgina 62, posa "Comunitat Autonoma 
de les Illes Balears, criteris bllsics - escrit en castellll -, me
sures prioritllries en prevenció, en assist~ncia i en coordi
nació", i aOO fa una descripció de totes i eada una de les Co
munitats Autonones. 

Per tant, aquest Pla s'ha fet, s'ha elaborat i ahir també 
es va expliear de quina manera funciona el Pla Nacional. Jo 
cree que la primera responsabílitat de fer-lo caminar i fun
cionar el Pla Nacional sobre les drogues és ell'Administra
ció Central, per qualque cosa es diu Pla Nacional de Dro
gues, amb un pressupost de 7.625 milions de pessetes, bé, 
un pressupost no, el programa d'Acció Social és de 7.625 
milions de pessetes, no tots dedieats a droga, pero sí que -
s'hi dediquen 826, que van dirigits a actuacions sobre toxi
comanies, i que aquestes no s'inclouen dins el Pla Nacional 
de Drogues, sinó que es distribueixen d'una manera unila
teral i no seguint aquests criteris; distribució que, per no a
llargar, perque segur que el President m'ho agrairll, puc fa
cilitar aquí, on vost~ veuran a qui van destinats aquests 
mílions i trobaran coses curioses, és a dir, que aquests 826 
mílions de pessetes que van dirigits a actuacions de toxico
manies no són integrats per desenvolupar el Pla Nacional 
de Drogues, amb la qual cosa no es presta atenció a aquest 
Pla des de I'AdminÚjtració Central, amb la qual afirmació 
no die que no es presti atenció a les drogo-depend~ncies, 
pero que no ho fan a través del Pla Nacional, que sembla 
que seria el que pertoearia. 

Per tant, consideram que es demana al Govern de la 
Comunitat Autonoma una cosa que ja té i que amb molt de 
gust podrfem donar aquesta informació o facilitar aquest 
dossier que els acab d'esmentar. 

Sobre la Resolució núm. 6, supos que l'altre Portaveu 
del Grup del CDS també té bones amistats dins la Conse
lleria de Cultura que I'han informat que aquest Reglament 
s'elabora, si hores d'ara ja no s'ha conelos, i que, per tant, 
només abans; aquí és diferent del que deia el Sr Quetglas. 

Respecte de la Resolució núm. 7, només un simple co
mentari: té tot el dret a plantejar aquesta resolució, no seré 
jo quí li ho negui, pero voste ha d'admetre que l'organitza
ció de l' Administració del Govern de la Comunitat Auto
noma correspon al Govern de la Comunitat Autonoma, 
tant per l'Estatut com per la Llei de R~gim Jurfdic d'aques
ta mateixa Comunitat. Voste faria la seva organització, no
saltres feim la nostra. 

Sobre la núm. 8, efectivament he tingut la debilitat de 
fer una contestació que vos te ha sentit, l'anicle 32 de la 
Llei de Regim Jurídie contempla les incompatibilitats del 
Vice-president, deis Consellers, Directors Generals i Secre-
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taris Generals Tecnics. Si vost~ hi vol afegir incompatibili
tats de Diputats o d'altres alts carrees, hauria de definir 
quines són. 

A la núm. 9, gracieS pel recolzament que donen a la 
Canselleria de Transports, que ja fa aquestes actuacions i 
que manté reunions periOdiques amb les diferents compa
nyies concessionAries, on li fan arribar les queixes, les sug
ger~ncies tant deIs usuaris com les que nosaltres mateixos 
puguem tenir per informació propia. Per tant, aquesta re
solució ens va la mar de bé, nasal tres no tenim cap proble
ma per donar-li suport, bé, el Govern no té cap problema si 
li donen suporto 

Sobre la resoIució núm. 10, per deferencia només li he 
de dir que no tenim compet~ncies per fer el que vost~ de
mana, pero el mateix Canseller d'Economia i Hisenda li 
contestan\ d'una manera molt més adequada, estic conven
<;ut que li podra donar una explicació tal com vos te li ha re
querit directament. 

Respecte de la Resolució 1705, d'acord, és una reafir
mació a una resolució. ja aprovada per unaminitat en 
aquest Parlament i jo demanaria que aquí hi hagués una 
transacció amb la resolució presentada pel PSM-EEM, en
cara que la seva sigui diferent, pero que en'~quest cas con
cret és una reafirmació del que aquí ja es v?- votar per una
nimitat. Fer aquesta enquesta pot ser ,.que ens serveixi a 
tots, a~ és una determinació que si el Parlament la consi
dera oportuna el Govern la complinl com totes les resolu
cions que s'aprovin aquí quant a aquesta enquesta de co
n~ixer la problemAtica que més afecta els ciutadans de les 
nostres illes i de pl'ioritzar aquestes problemAtiques. 

Moltes grAcies, Sr President. 

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

EL SR PRESIDENT: 

Muchas gracias, Sr Vice-presidente. 

Por parte del Grupo Parlamentario de UM, tiene la 
palabra ... Perdón, tiene la palabra el Sr Conseller de Eco
nomía. 

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

Gracies, Sra Presidenta, 

Cancord absolulmenl amb les seves parautes i mJagra
daria que em cregués que quan divendres maU el vaig cri
dar per teleton per prendre cafe i continuar la conversació 
valía dur dins la cartera el que ti vaig prometre, la qual co
sa no és obstacle per dir que realmenl el tema ha estal mol 
complicat, és a dir, la conlestació oficial que anava a donar 
el Govern si voste no hagués fet I'aclariment era que la li
lularital - nosaltres només tenim el rendimeot per cessió -
tan legislativa coro reglamentAria coro a uivell de circular 
és del Govern Central i que rcalment no tenim més remei 

que complir les seves instruccions. 

Nosaltres Ilem lluitat per aconseguir un aclariment 
concret i no ¡'lle lenguda a la mA fins que, amb motiu d'a. 
questes darreres jornades, que vaig convidar Miguel Cruz i 
aleshores aquest horne em lliura un paper que primer em 
recorda que en circular de 6 de maig del 86 va assentar el 
crileri que rcalment els tribunals ti posen en contradicció, 
que diu que a pesar de le." sentencies deIs tribunals eH man
té el crileri que fins que no hi hagi una sentencia del Su
prem hem de continuar per aquest cami i parteix dient "i ti 
diré que a més que vost~ ha de continuar aCluant com ha 
d'actuar, ti vull dir que amb motiu de l'articJe 48.1, paragraf 
B, de la Llei de Transmissjons de decembre del 87, soste
nim que no hi llaurA cap duble que els fets nous que es pro
dueixin seran favorables a l'Adlninistració Central", 

Per tant, ens trobam primerament amb una circular 
del 86 que ens obliga amb una reiteració i una explicació 
que diu que com que pareix que l'Administració té certs 
dubtes del perlode anterior a 31 de desembre del 87 i no té 
dubles, pero diu que em mamengui aixf. Jo entenc que 
m'he de mantenir aoo perque si actuava d'altra manera no 
tendria cap defensa per poder reclamar la desviació pressu
postAria d.els imposts i cm sap greu realment no baver com
plil abans la seva pelició. 

GrAcies, 

EL SR PRESIDENT: 

Muchas gracias, Sr CanselIer. 

Por parte del Grupo Parlamentario de UM, tiene la 
palabra el Portavoz Don Miguel Pascual. Muchas gracias. 

EL SR PASCUAL 1 AMOROS: 

Sr President. Sres i Srs Diputats. 

Jo voldria incidir una mica més en el que ja ha dit el Sr 
Huguet reppecle de la Proposla de Resaludó núm 1, que fa 
refer~nci.~ a Cala Mondragó. Aquesla proposta existeix en 
els tTes 'Qrtip~:Parlamentaris i evidentment, si la mantenen, 
nosaltres volarem que si, és a dir, abans de dir el que vaig a 
dir anuncu el vot afirmatiu. 

Ara bé, nosaltres entenem aquesta proposta dé resolu
ció abans de l'acord del Cansell de Govern d'ahir, aquesta 
proposta té sentit abans del Cansell de Govern d'ahir que 
decidí comprar i que no vetava la Proposició de Llei de 
protecció de Cala Monáragó. Una vegada que el Cansell de 
Govern ha fet aquestes dues coses, jo em pregunt per que 
hi ha d'haver una proposició no de llei quan la setmana que 
ve possiblement ja comen<;arem la tramita ció de la Proposi
ció de Llei i que amb tata probabilitat s'aprovan\. Per qu~?, 
Jo entenc que quan hi ha una proposició de llei, una pro
posició no de llei per assegurar l'aprovació d'aquesta pro
posició de llei és absurda, és a dir, que sortim de la prActica 
normal parlamentaria. 

Jo pens que no hi cap classe de dubte que Cala Mon-
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dragó quedarA protegit i a posta volia fer aquestes refle
xions als tres Grups que presenten les seves propostes en el 
sentit de si ha volen reconsiderar, perque consider que no 
és normal, que aquesta proposta no és l<'Jgica. Ara bé, que 
continuen mantenint-la? Votarem a favor perque és cIar 
que volem la protecció de Cala Mondragó. 

Respecte de la Proposta numo 2 del CDS, que fa refe
rencia a les Directrius d'Ordenació Territorial, volem dir 
dues coses. Primer, que donarem suport a una proposta 
semblant del PSM-EEM, per<'J que ve redactada en uns ter
mes que ens agraden molt més. Com ja ha dit el Sr Huguet, 
no parla d'irnmediat, de reiterat incompliment i no sé que, 
la redacció ens agrada i votarem que no a la seva perque no 
ens agrada la redacció. 

La Proposta núm. 3 creim que tampoc no té l<'Jgica. Fa 
referencia al Cataleg d'Espais Naturals; jo no sé si voste, Sr 
Quetglas, o qualcú del seu Grup han vengut, perque em pa
reix que en alguna ocasió aquest estiu han faltat a la Po
nencia que estudia el Cataleg d'Espais Naturals, on ja s'ha 
parlat que se li ha de donar una for~ normativa perque hi 
ha un problema i és que la Llei d'Ordenació Territorial no 
preveu una figura que pugui regular tots els espais naturals, 
o sigui que fins aquí, d'acord, i s'ha parlat d'una llei preven
tiva que no vol dir que s'hagi de fer, per<'J que em pareix el 
més l<'Jgic, que és una llei preventiva dirfem a l'empara de la 
Llei de 29 de marr; de protecció de la Fauna Silvestre i con
servació de la Naturalesa, no record bé.co%es diu, de l'Es
tal Central. 

Aquesta llei preventiva té un sentit, que és que que si 
la nostra Llei d'Ordenació Territorial diu que són les Di
rectrius d'Ordenació Territorial les que han de contenir el 
Calaleg d'Espais Naturals amb un rang normatiu de lIei, 
per no haver d'esperar aquestes Directrius sí que convé fer 
una llei preventiva. 

Que vol dir, preventiva? Que ara tendra uns lfmits, 
que durant la tramitació de les Directrius poden sortir al
guns petits problemes, que sortiran, perque planificar des 
d'aquí uns límits de devers 70 o 80 espais naturals ja em di
ra si no ens equivocarem qualque vegada, segurament ens 
equivocarem i aquesta llei preventiva té l'avantatge que té 
una protecció desde ja i que definitivament les Directrius 
podran fer una revisió d'aquestes coses que es demos tri que 
han creat problemes. 

Ara bé, dins tot aquest context i dins la feina que ja fa 
la Comissió, si ho hem de fer en sis mesos jo em pregunt 
per que el Govern ha de posar una falca aquí enmig, dins la 
feina de la Comissió quan entenem que és qui en aquests 
moments es troba més ben situat dins la mateixa Comissió 
per poder presentar una proposició de lIei que sigui trami
tada per aquest Parlament. Per lotes aquestes raons, per 
tant, nosaltres votarem que no, perque entenem que la ma
teixa Comissió ja treura les seves conseqüencies, que segu
rament sera fer una llei. 

Respecte de la núm. 7, el Sr Huguet ja li ha dit molt bé 
que qualsevol Govern s'ha d'autoorganitzar i que el Parla
ment no ha de dir a un Govern com s'ha d'organitzar. Ca-

dascú s'organitza com vol i en aquest cas hem de votar que 
no per definició. 

Respecte del bloc que ha defensat el Sr Trias només 
volem fer referencia a una, la núm. 11, que és la que fa re
ferencia a la recepció simultAnia de dues emissions pel se
gon canal de Televisió Es'panyola en catalA i en castella. 
També n'hi ha una altra del PSM-EEM que diu que s'ha de 
recuperar la del cata lA; a nosaltres ens agradaria que hi ha
gués una transacció entre aquestes dues i aquesta transac
ció fes possible la recepció de les dues emissions per una 
raó: En castellA es rep i recuperar en catalA, per<'J clar, si 
només deiem recuperar en catala pareix que vol dir tornar 
a la situació anterior, quan no es rebia en castella i que no
més s'ha de tornar a rebre en catalA. 

Aleshores nosaltres demanarfem una transacció que 
quedAs clar que el que volem és que es rebin les dues, com 
ja va aprovar una vegada per unanimitat aquest Parlament. 

Moltes gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Muchas gracias, Sr Pascual. 

Por parte del Grupo Parlamentario PSM-EEM, tiene 
la palabra el Portavoz Sr López i Casasnovas. 

EL SR LOPEZ 1 CASASNOV AS: 

Sra Presidenta. Sres i Srs Diputats. 

El Grup PSM-EEM vol reconeixer que globalment hi 
ha una sintonia bastant gran amb la majaría de les propos
tes de resolució que presenta el Grup del CDS i la Unia de 
la nostra intervenció d'ahir vespre. 

Al punt núm 1, com que ja tenim coincidencia deIs tres 
Grups, no intervindré; obviament ja ha farA el Portaveu en 
aquesta materia en el moment que pertoqui. 

El núm. 2 només voldríem assenyalar que també coin
cideix amb una resolució nostra i que per tant, óbviament, 
per coherencia l'hem de votar a favor. Que quedi clar - em 
sap greu que el Sr Huguet no hi sigui, ara - que qua n diu 
que hi ha uns tecnics que actuen a marxes forr;ades per pre
sentar aquestes Directrius d'Ordenació Territorial, hem de 

. dir que efectivament és així, per<'J que no és "magnus itine
. ribus", com deien els romans, sinó forr;ats per la funció del 
Parlament, forr;ats per l'obligació de complir amb la Llei 
d'Ordenació Territorial. 

Al núm. 3 també votarem que sf, també és la Unia d'al
tres que hem presentat nosaltres. 

Voldria fer una reflexió respecte de la núm. 4, que par
la de l'organisme de conca. Ja vam dir ahir que act> era un 
tema fonamental per ordenar tot el regim d'aigües a les 
Illes Balears, element vital a unes illes que com tothom sa
bra, si no creuen que l'aigua ve deIs Pirineus - lIevat d'a
questa, ja ha vaig dir un dia , aquesta potser ve deis Pirineus 
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o d'una altra banda - és imprescindible que hi hagi organis
me de con~ i, a més arnés, establerl a cada una de les IDes, 
de les Illes Obviament habitades, per tal de poder intervenir 
en els aqüífers sobreexplotats o en cisc de ser-ho, en els cri
leris de concessió d'aigües, en el eguimenl del control j 

usos d'extraccions, en el r~gim de sancions i altres etreteres 
que, com molt diu aquesta resolució, vénen marcats als ar
tieles 52 j 53 de la Llei d'Aigües. Per tant, li donarem su
port. 

Sobre la núm. 5, Obviament aquf el Sr Huguel ens ha 
Llcgit unS crileris. NosaLlres estam a favor d'un pla que per
meti saber a que ens hem d'atendre, quines quanlificacions 
cconOmiques té i quines prioritats. Per tanr, a favor, també; 
coincideix amb la núm 6 nostra i 1'11 d.el PSOE. 

Amb la núm 6, en principi no podem deixar d'estar-hi 
d'acord, és el compliment de la Llei de Normalizació Lin
güística. Ara bé, també voldríem recordar que el Parlament 
va instar un día sobre l'elaboració de reglaments específics 
per a cada ConseIleria i el Govern encara no ho ha acom
plert, perque és autenticament vergonyós veure la diferen
cia que hi ha en el compliment de les lLeis que ens obliguen 
a tots segons actul una Conselleria o una altra i em referesc 
a temes que poden tenir compliment sense necessitat d'un 
major nombre de tecnics o de personal, és a dir, per exem
pIe que els anuncis institucionals, que la intervenció del 
Govern a través deis miljans de comunicació esdevengui en 
la !lengua prOpia de la Comunitat Auto~pma, cosa que no 
es fa. Per tant, és important incidir i ~licit el Grop CDS 
perque ha presentat aquesta Proposta de Resolució. 

A la núm. 7 tamM direm que sí. 

La núm. 8 és imponanl. Miri, Sr Huguel, I'article 32 
de la L1ei de Regim Jurfdic de la Comunitat Autónoma per 
a nosaltres és com si voste ara ens digués que hem de regu
lar I'aigua perque sigui liquida, pero que si interessa que si
gui salida es pOl congelar i que fins i tOl, si interessa, la po
dem fer gasosa. L'aigua del Govern, com J'aigua del Parla
ment - no estam en contra d'ampliar l'artide 32 a tots els 
Diputats, tant de bo·que ho féssim - ha de ser clara i ha de 
transoorrer pels soles que reglamentariament es marquin i 
d'aquesta manera obviarem que hi hagi siLuacions corn la 
que ahir vam dir. Escolti, no vam insultar ningú allir, ahír 
vam dir exclusivamcm la veritat i die la ventar no és insul
tar. 

Al punt núm. 9, a favor. 

Al punt núm. 10, Sr Trias, voldríem que després fes 
una ... Ah, es retira? Bé, esperaré que s'expliqui després. 

Amb les darreres - i acab - sobre la Televisió Espanyo
la, miri, dia 30 d'octubre un ciutadA de les Illes Balears te
lefona a Palma, a Televisió Espanyola a Balears, per dema
nar si era possible que poguessin veure repetir els vespres 
els programes de TV2 en catala. Resposta: Aquí només re
bem el que ens envien de Madrid, demani-ho a11a. Telefo
nam a Madrid: "Le pongo con la segunda cadena. Com
prendo su queja, yo no soporto la programación, la culpa la 
tienen en Sant Cugat, no quieren pasarnos las imágenes, 

llame aLU". Resposta de Sant Cugat: "Hem rebut moHes 
queixes - i encara no s'havia jugat, per cert, el partit Barce-
10na-Anderlecl1l - pero a Madrid diuen que no vol en les 
imatges". Conlestam que a Madrid deien precisament que 
els culpables eren ells i llavors en remeten al Gabinete de 
Relaciones Públicas de Televisión Espaiíola. Telefonam i di
uen: "Ah, órdenes del Govern Balear". Resposta del 00-
vem Balear: silencio 

Af$Ó és molt greu. Que passa. aquí? Jo sé, Sr Huguet, 
les gestions que vos te ha fet, la carla que VOSle ha envial 
demanant la recepció deis dos canals de Televisió, de TV2 
en castelhl i de TV2 en catala; jo sé que potscr aquesta res
posta del Gabinete de Relaciones Públicas pot tenir un cen 
verí. Coro diI "mirau, el feix és vostre, el problema és del 
Govern Balear", pero af$Ó s'lla d'acJaür. En aquest sentit, la 
no tra la resolució, la resolució del PSM-EEM insta que 
ara, el Govern, bavent complit i ho reconeixem la resolució 
que un dia va aprovar aquesl Parlament, faci complir la se
gona part, és a dir, la recepció de TV2 en CataJa, perque si 
no, feim un mal favor no només a la normalilzació lingü[s
tica, atenció, inó al prOjecle insútucional d'aquesl Govern, 
que per cert alrir deiem que no en tenia. 

La !lengua propia de les ll1es Balears és la Uengua ca
talana; l'altra, la llengua castellana, també és oficial, qui ho 
nega?, efectivament, pero la prOpia, la que vostes han de 
defensar, és la catalana i acabo 

El darrer punt del CDS també és moll interessant, per
que com va dir molt molt bé el Portaveu aqueU dia, día 4 
de maig del 88 - em referesc al Portaveu del Partit Popular, 
Sr Jaén Palacios -, quan el nostre Orup presentava una pro
posició no de llei que per cerl es va aprovar ¡que deia "El 
Parlament de les Illes Balears i~sta el Govern que realitzi 
cjentfficament una enquesta d'opinió sobre la valoració que 
lenen els ciutadans de les IIles Balears sobre el desenvolu
pament de I'Estat de les Autonomies, el nivell assolit per 
I'Autonomia de les Illes Balears, el sentiment d'identitat 
deIs ciutadans menorquins, mallorquins, eivissencs i for
menterencs i altres qüetions adients en relació amb la nos
tra identitat col.lectiva, llengua, Consells Insulars, etc." 

Aquesla Proposició no Llei es va aprovar j el Portaveu 
Sr Jaén Palacios deia "quiere decir que podria ser como 
una radiografta y saber cual es la situación, porque aquí sí 
que yo estoy de acuerdo que, en fin, hay que conocer cual 
es la situación para intentar cambiarla - hay que conocer la 
situación para intentar cambiarla -; un principio elemen
tal fundamental, que es conocer la regla para transformar
la". 

Ido bé, Sr Buguet, voste ha dit aquí fa un moment "el 
Govern complira aquesta, si s'aprova, com totes les resolu
cions que aquf s'aproven". La de día 4 de maig de J'any 
1988 no s'ha acomplert. On és aquesta enquesla? On s'ha 
fet? Esperam, ido, que s'aprovi avui la proposta del CDS i 
que tengui més SOft, obviament, que la nostIa. 

Moltes gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

rl' 
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Sí, Sr Trias. 

EL SR TRIAS 1 ARBOS: 

Per una qüestió d'ordre, Sra Presidenta. 

Una vegada escoltada l'explicació del Sr Conseller d'E
conomia i Hisenda i at~ que seria entrar a debatre o a ex
plicar més als al tres Grups la darrera intencionalitat d'a
questa Proposta de Resolució, nosaltres ems donam per sa
tisfe18 amb l'explicació que ha donat el Sr Conseller i la do
nam per retirada, és a dir, retira m la nostra Proposta de 
Resolució núm. 10. 

EL SR PRESIDENT: 

Muchas gracias, Sr Trias; quedará retirada a la hora de 
la votación. 

Tiene la palabra el Vice-presidente del Gobierno, Sr 
Huguet. 

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

Sí; gracies, Sra Presidenta. 

Només una petita matisació o puntualització, perque 
veig que tal vegada, amb la meya expressiQ de sorpresa, el 
Portaveu del PSM-EEM s'ha adonat que' havia anat més 
enlla d'on havia d'anar o que tal vegada el representant del 
Govern no havia ent~ prou bé el que eH volia dir. 

Voste sap que de silenci en aquest tema per part del 
Govern Balear no n'hi ha hagut mai; és més, papers canten 
i barbes menten: en vint-i-quatre hores aquest Vice-presi
dent li remetra personalment totes les gestions que s'han 
fet, amb tots els escrits i totes les contestacions. 

Per tant, no deixi en aquest Parlament la imatge que el 
Govern manté silencio De silenci, res, i a<;o voste ho hagués 
pogut contestar al qui li va dir aquesta expressió, perque 
voste coneix les gestions que ha fet aquest Govern, fins i 
tot amb un pla alternatiu. 

Gracies, Sra Presidenta. 

EL SR PRESIDENT: 

Por parte del Grupo Parlamentario SOCIALISTA, tie
ne la palabra el Portavoz Sr Serra. 

EL SR SERRA 1 VICH: 

Sra Presidenta, Sres i Srs Parlamentaris. 

Senyors del CDS, passem d'una en una les resolucions 
que vost~ proposen i a dir quina és la nostra postura sobre 
les mateixes. 

A la núm. 1, sobre Cala Mondragó i Cap de Moro, a 
part de ser consensuada és clar que és una voluntat del po-

ble d'aquestes illes que sigui un espai protegit í, en un llen
guatge que els senyors d'aquesta banda entendran millar, 
també ho aconsella la realitat urbanística i económica d'a
questes illes. 

El punt núm. 2, les Directrius d'Ordenació del Territo
ri, el recolzam sobretot per a la immediata aprovació. Ja -
s'han donat - voste ho ha dit, Sr Quetglas - quantitat de ter
minis, no hi ha per que donar-ne més. Que es duguin com 
més aviat millor; que es duguin immediatament, si pot ser. 
Nosaltres pensam que aquestes Directrius, com qualssevol 
directrius, han de definir de qualque manera l'ordre dins el 
desenvolupament del nostre territorio Que vol dir aixo de 
posar ordre dins el desenvolupament del nostre territori? 
Posar ordre significa que cada ciutada té cIar el que pot fer 
dins casa seva sense necessitat d'anar a les Administracions 
a consultar ni acudir a interessos socials ni coses d'aques
tes, i precisament recolzant-nos en aquest ordre dubtam de 
les intencions del Govern conservador d'aquestes illes amb 
aquestes Directrius. 

Sobre el punt 3, el CatAleg d'Espais Naturals, crec que 
la seva resolució, Sr Quetglas, no pot ser millor. Evident
ment es va discutir a Ponencia i to18 estam preocupats per
que no sabem, una vegada realitzada aquesta tasca que feim 
a Ponencia, de quina manera es materialitzarA i es durA a 
terme el que resolguem aBA dins. Per tant, estam d'acord 
que aixÓ ha d'acabar en una llei que reguli d'una vegada 
per tates els espais naturals. 

Sobre la qüestió d'aigües, el dia que es va debatre 
aquest tema nosaltres ens vArem abstenir. Ara bé, avui es 
tracta de demanar aquí un compliment de mocions aprova
des, per tant avui sí que les aprovam i, és curiós, no tenim 
organismes de conca, ni Pla Hidrológic, ni Directrius Terri
toríals i el Partit Popular ens fa una proposta que tates les 
urbanitzacions a vorera de mar han de tenir planta potabi
litzadora. Nosaltres, la veritat, no entenem on va, a no ser 
que ja prevegin que un deIs perills o un deis motius per 
aturar el fet urbanístic d'aquestes illes, una de les limita
cions grosses és l'aigua, el recurs de l'aigua. Pareix que ja es 
curen en salut i no volen que l'urbanisme s'aturi per un 
problema de recursos d'aigua; tenim la mar, la mar és molt 
gran i la podem aprofitar. Per tant, li ho recolzarem, Sr 
Quetglas. 

La núm. 5, sobre la droga, és una proposta molt pare
guda a la nostra, el que canvia és el temps que donam, perÓ 
prActicament és igual, ja que es pot preveure que els tre
balls en Comissió acabaran pel desembre, amb tres mesos 
més ja entram dins el proper període parlamentari, per tant 
ens trobam en la mateixa Unia. S'ha parlat aquí del pla ter
ritorialitzat per illes, aquest pla no existeix, no l'hem vist 
mai, aquí només es fan actuacions puntuals que moltes ve
gades ens duen al fet que les actuacions es dupliquin, que 
es faci una duplicitat d'acció. Per tant, creim que la resolu
ció és raonada i positiva. 

Quant a la núm. 6, sobre normalització lingüística, la 
llei s'ha aprovat, el reglament no hi ha manera, el necessi
tam per saber com hem d'aplicar la llei i aquí seria bo allo 
de "feis lleis, que jo faré reglamen18". Esperam el Regla-

'. 
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mento 

Sobre la núm. 7, la veritat és que no som molt experts 
en aquests temes, elllenguatge és d'un funcionari de nivell 
A Ara bé, la seva explicació ha ac1arit bastant la postura i 
nasal tres, evidentment, estam a favor de tot el que sigui a
clarir un funcionamerit, evitar superposicions i reiteracions. 
Per tant, li donarem suport. 

Sobre la núm. 8, sobre les incompatibilitats deIs alts 
carrees, després del que s'ha dit aquí dins aquests dies, des
prés del que no s'ha dit i s'ha sabut i després del que no 
s'ha dit perque no ha sabem, creim que es necessari que es 
faci aquesta Llei d'Incompatibilitats deis alts carrees. 

El punt núm. 9, convenís amb companyies concessio
naries de lranspOrls marflims, nosaltres li ha recolzarem, 
pero tenim unes cenes objeccions en aixO de convenis, ja 
que entencm que aixo suposa posar doblers i poca cosa 
més. Nosaltres estarfem més per contractes amb programa, 
és a dír, per una actuació programada, no subvencionar fa
llides, sinó saber on anam en aixO de transports marítims i 
per descomptat sempre que la Unia sigui justificada. 

Sobre la televisió, crec que el Sr López ha dit tot el 
que s'havia de dir. Ja es va aprovar una Proposició no de 
Llei en aquest sentit dins aquest Parlament; per tant, nosal
tres continuarem recolzant a(Luesta actit~d. 

-
1, ja per acabar, ahir o aquests di~; duranf el debat hi 

ha hagut un enfrontament sobre prioritats, fins i tot el Pre
sident Cañellas va justificar els incompliments reiterats en 
base precisament a aquestes prioritats. Esta bé, ja que no 
ens posam d'acord ni una pan ni ¡'aUra, que sigui el poble 
que digui quines són les prioritats més importants que te
nen aquestes illes. Per tant, també la recolzarem. 

GrAcies. 

EL SR PRESIDENT: 

Gracias, Sr Serra. 

Por parte del Grupo Parlamentario POPULAR, tiene 
la palabra el Portavoz Sr González Ortea. 

EL SR GONZALEZ 1 ORTEA: 

Gracias Sra Presidenta. 

Voy a ser breve, pero salgo aquí porque con toda esta 
cantidad de papel con que nos obsequia el CDS, cosa que 
además hace casi siempre en todos los debates, en vez de 
presentar todas las propuestas en una, dos o tres hojas, pre
senta cada propuesta en una hoja y entonces el problema 
es que desde el escaño es más dificil ir siguiéndolas. 

Punto n° 1, el tema Cala Mondragó i Cap del Moro, 
que por cierto tiene una terminología un poco extrafia, 
ayer se habló aquí mucho de topografia i de toponimia, es
to es una cosa un poco rara. Cala Mondragó,¿ a qué se re
fiere? ¿Al área de Cala Mondragó corno tal cala, como 

punto geográfico, o se refiere a la urbanización que tení: 
concretamente este nombre y que se corresponde entonce 
con el otro trozo urbanizable, que se llama Cap del Moro? 

Yo no sé si recoge o no toda la área, imagino que quie. 
re decir tota la área. Yo considero esta propuesta irrelevan· 
te, en este momento es irrelevante, lo más que se me ocu· 
rre al presentar esta propuesta aquí tres Grupos Parlamen. 
tarios que han presentado un Proyecto de Ley, como es púo 
blico y notorio, de declaración de área natural de especial 
interés y de dos grupos que ayer felicitaban al GObierno 
por su decisión de optar a la compra de esos terrenos para 
declararlos parque natural, yo creo que el único que no se 
ha pronunciado sobre el tema es el Sr Ricci del Grupo 
MIXTO, me parece que el resto de la Cámara ya se ha pro
nunciado. Por consiguiente, insisto, considero esto irrele
vante y, además, en el fondo no acabo de enteuder muy 
bien a qué responde, no entiendo a qué responde la presen
tación simultAnea por los lres Grupos de esta proposición 
no sé si se trala de comprometemos de alguna manera, no 
entiendo cómo, insisto, porque toda la Cámara se ha pro
nunciado respecto a ese tema con una claridad que ya no 
deja ningún lugar lugar a duda. 

Respecto al punto nO 2, el tema de las Directrices de 
Ordenación del Territorio, a ése ya se refería me parece el 
Sr Pascual y creo que el Sr Vice-presidente del Gobierno 
también, que hay una propuesta, la del PSM-EEM, la 15 
tengo aquí apuntad , la he dejado en el escafio, que habla 
de la urgente necesidad de las Directrices, pero que no -con
mina en estos términos de inmediatez una cosa que por su 
propia naturaleza - y también se ha dicho aquí por otros 
Portavoces - no puede ser de hoy para mañana. 

Las Directrices de Ordenación del Territorio son algo 
complejo, extraordinariamente complejo, y por consiguien
le yo creo que vale la pena que el Gobierno la haga COn 

calma, con tranquilidad y bien. Sobre todo, yo creo que es 
mucho más importante para esta Comunidad que las Direc
trices se hagan bien que que e hagan para mañana o para 
pasado maliana. No vamos a apoyar el punto segundo. 

El punto 3°, yo no entiendo esta proposición, me ha 
asombrado un poco que algún Portavoz que ha salido que 
estA en la Ponencia y que asiste frecuentemente a la Ponen
cia haya dicho que es lo que hada (alta y que le parece muy 
bien, esto es lo que ha dicho el Sr Serra, yo no lo entiendo. 
¿De manera que se trata de un Proyecto de Ley que otor
gue fuerza normativa a las determinaciones del Catálogo, 
pero en el plazo de un mes, Sr Serra? ¿Entonces, nosotros 
qué estamos haciendo? Yo ya no entiendo nada con este 
terna del Catálogo; vamos a ver si centramos un poco el 
asunto, si me da tiempo. 

El Catálogo de Espacios Naturales está de la siguiente 
manera en la Ponencia: Estamos estudiando espacio por 
espacio, hay algunas propuestas - aquí se hizo una alusión 
al Sr Mayol, que está presentando una serie de propuestas 
que se apartan yo dirfa que substancialmente del Catálogo 
que nos ha presentado el Gobierno -, entonces estamos es
tudiando y tratamos de poner unos límites, incluso hemos 
pedido a la Mesa de la Cámara que nos provea de unos 
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profesionales, unos delineantes que se hagan con una topo
grafía más amplia, mejor, de más calidad, en la que poda
mos hacer unOS contornos y podamos definir más clara
mente lo que queremos que esté en estas áreas. 

Dentro de estos espacios también hemos hablado que 
hay de muchos tipos. Hay espacios como la Punta de n'A
mer, que es un espacio pequefiito de unas cuantas hectare
as, no sé si de un centenar siquiera, en que la protección es
tá perfectamente clara y definida; hay olrOs, coma por 
ejemplo la zona llúmeda de Pollensa, cuyo destino natural 
parece ser formar parte del parque de Alcódia, de la zona 
húmeda de la bahía de Alcódia, en esto más o menos esta
mos todos de acuerdo, etc. Luego hay otros, como la Sierra 
de Tramuntana, que lógicamente tiene que tener unas de
terminaciones completamente distintas, absolutamente dis
tintas y un tratamiento profundo, un estudio profundo y 
probablemente un plan de medio natural o algo similar, un 
plan especial de esta sierra. 

Entonces yo no entiendo qué es lo que usted pide aquí 
que haga el Gobierno en un mes, porque hay unas medidas 
cautelares, ya se han tomado, de ésas ya se hizo la propues
ta aquí con motivo de otro debate - el de Ordenación del 
Territorio, me parece -, se acordaron unas medidas cautela
res y el inicio, por parte del Gobierno, como ayer se recor
daba, de la suspensión de planeamiento. Me parece que fué 
en el mes de septiembre que el Gobierno lo puso en marc-

_ ha, por consiguiente estas medidas cautelares ya están to
madas, las otras medidas normativas el ;Oobierno tendrá 
que esperar y, además, creo que es en lo que hemos estado 
todos de acuerdo en la Ponencia de Catálogo de Espacios 
Naturales es que primero nosotros vamos a hacer una pre
definición y le vamos a decir al Gobierno que le dé fuerza 
de Proyecto de Ley o bien vamos a hacer nosotros una Pro
posición de Ley. 

Hay varias posibilidades abiertas: Hay la Ley de Espa
cios Naturales nueva, cuyo artículo 7, me parece, habla de 
una protección preventiva mientras se hacen los planes de 
ordenación de recursos; en caso de que vayamos por el ca
mino del parquue natural- por el cual podemos ir en deter
minados espacios, en otros no - hay la posibilidad de utili
zar nuestra propia legislación, que me parece debemos uti
lizar en otros, las áreas naturales de especial interés, y hay, 
finalmente, como digo, casos como la Serra de Tramuntana 
i els Amunts d'Eivissa, que requieren un tratamiento ex
cepcional o especial. 

Entonces vuelvo·a decir que yo no entiendo esto que el 
Gobierno haga un Proyecto de Ley en un mes que dé fuer
za normativa a las determinaciones del Catálogo, yo no sé 
lo que puedo pedir al Gobierno porque no sé lo que es, sin
ceramente no sé lo que es y creo que el Gobierno tampoco 
lo sabría y además creo que si el Gobierno pretendiera en 
el plazo de un mes dar esa fuerza normativa a las determi
naciones del Catálogo sólo le quedaría un camino, un cami
no que ya se propuso aquí en algún otro debate, pero desde 
luego no lo propusieron ustedes, lo propuso más el grupo 
de ese lado, como dice algún Diputado del Grupo SOCIA
LISTA que dice "los grupos de ese lado". Pues el grupo de 
ese lado, me parece, o de aquel otro lado, propusieron que 

se paralizara todo, que se suspendiera toda zona que estu
viera incluida en el Catálogo, incluso los urbanos, que se 
paralizara por completo o que se suspendiera. 

Sigamos. Propuesta nO 4, "el Parlamento reitera y re
quiere el cumplimiento inmediato del tema del organismo 
de cuenca". Sobre este tema yo tengo que decir que nuestro 
Grupo va a presentar una enmienda a la Ley de Presupues
tos de este año incluyendo en ella la creación de la Junta de 
Aguas y lo vamos a hacer en base a la Ley de Empresas PÚ
blicas, que esta aprobada y que en su artículo segundo dice 
que la Ley de Creación de Entidades Autónomas, no, dice 
esto, pero no es éste exactamente el artículo, sí, sí es éste, 
el artículo 2.1, "la Ley de Creación de las Entidades Auto
nomas determinará el carácter de la entidad de acuerdo 
con las categorías recogidas en el articulo primero de esta 
ley con la finalidad institucional que tengan. Corresponde 
al Consell de Govern, mediante un Decreto, desarrollar su 
organización y su régimen jurídico". 

Entonces nosotros, porque realmente con esta disposi
ción de la ley de Empresas Públicas el Proyecto de Ley se 
queda reducido a muy poca cosa - prácticamente se crea la 
Junta de Aguas y después el Gobierno la desarrolla por 
Decreto - vamos a hacer esa enmienda y proponer eso en la 
Ley de Presupuestos, ya lo anuncio y por consiguiente creo 
que esto justifica que el Gobierno no haya presentado ese 
Proyecto de Ley, porque parece irrelevante presentar un 
Proyecto de Ley' con un articulo único, no sé, en este mo
mento no tenemos completamente estudiada la enmienda, 
el texto es algo más largo que eso que estoy diciendo, pero 
me parece que se limita a uno o dos articulas. 

Del punto 5 ya se ha hablado aqui por quien sabe de 
este asunto del Plan Nacional de la Droga, que desgracia
damente parece que no existe. Existe el plan de reparto na
cional de la droga en este momento y en ése no nos va a to
car entrar porque nunca nos toca en esos planes. 

La Propuesta nO 6 insta al Gobierno a desarrollar el 
Reglamento de la Ley de Normalización Lingüistica. Le ha 
contestado el Gobierno que tienen ustedes un buen sistema 
de espionaje en la Conselleria de Cultura y efectivamente 
debe ser así, nosotros no sabíamos que el Reglamento esta-

. ba tan a punto de salir y ustedes, en cambio, sí. No es una 
queja, és un comentario sin mayor acritud. 

En cuanto a la Propuesta nO 7, se refiere a la reestruc
turación administrativa que racionalice las áreas de acción 
evitando disfunciones, superposiciones competenciales y 
reiteración de unidades administrativas. Confieso que me 
ha costado cierto trabajo leerla, no por la lengua ¿eh?, me 
ha costado cierto trabajo porque la verdad es que a mi jui
cio es muy amplia, pero muy ambigua. Claro, usted la ha 
centrado algo más y la ha centrado concretamente en una 
cosa que ya se ha discutido aqui y que además ya hemos 
discutido usted y yo otras veces, el tema de las competen
cias de medio ambiente. Ya se habló en aquella oportuni
dad: el tema del medio ambiente es un tema que afecta - fí
jese, lo he apuntado desde el escaño para que no se me ol
vidara ninguna Conselleria, me parece que no se me ha ol
vidado ninguna - a Obras Públicas, Agricultura, Sanidad, 
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Industria, Transportes, Educación y Cultura y Turismo. 

Yo creo que eso, Sr Quetglas, es as{ por la fuerza de 
10$ hechos, es decir, la calidad ambiental, en definitiva. es 
algo tan extenso que yo creo que no se puede reducir a un 
puro organismo o no sé si quiere usted reducirlo a una Di
rección General o, corno otras veces había dicho, a una 
Agencia de Medio Ambiente que en otros sitios se ha pues
to en marcha y según mis noticias 00 significa que no se 
mantengan una serie de competencias con otros organis
mos, de mauera que otros organismos de la propia Admi
nistración entran a veces en colisión con esa gran Agencia 
de Medio Ambiente y hayotras muchas Comunidades que 
por eso no han ido por ese camino. 

De todas maneras es un Lema de permanente actuali
dad, pero yo creo que es un tema que corresponde más al 
Gobierno y a la organización del Gobierno que a nosotros, 
y muchísimo más despacharlo por medio de una propuesta 
de resolución Lan simple y lan lineal como ésta; si se refi ere 
a otra cosa, no lo entiendo muy bien. "Gobierno, organíce
se"? Yo creo que eso ya lo ha hecho; si a usted no le gusta 
alguna parte de la organización, suba usted y diga exacta
mente de que se trata. 

Respecto a la propuesta nO 8, yo creo que las incompa
tibilidades de altos cargos se recogen en la Ley de Presu
puestos, en la Ley de Régimen Jurídico y en mllcha otra le
gislación de alcance nacional: la Ley del 53,.' ue yo recuer
de, la Ley de Contratos del Eslado y todo su desarrollo y 
todos sus reglamentOs, hay una gran cantidad de legislación 
respeclo a un monlón de cosas y de incompatibilidades de 
los que ocupan cargos públicos, yo tampoco veo la necesi
dad de otra ley más concreta. 

En cuanto a la del transporte marítimo, no hay ningún 
inconveniente - Gracias, Sr Presidente; un minuto nada 
más -. Luego había dos que quedaban para el final , pero 
que se han discutido. Nos parece estupenda su propuesta 
sobre la recepción de la televisión en las dos lenguas, ¿có
mo no nos lo iba a parecer?, ya en Olra ocasión lo votamos 
todos, e igualmente nos parece muy bien la publicación de 
la encuesta. No soy más explfcito porque ya me han encen
dido la luz roja hace un rato. 

Gracias, Sr Presidente. 

(El Sr President repren la presid~ncia del debat) 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari CDS, té la paraula el 
Portaveu Sr Francesc Quetglas. 

EL SR QUETGLAS 1 ROSANES: 

Gracies, Sr President. 

Els Grups que donen suport al Govern han demanal, 
en relació amb la nostra primera proposta, proposta con
sensuada, redactada uruvocament i exaCLament igual pels 
tres Grups Parlamemaris PSOE, PSM-EEM i CDS, en 

han demanat i ens han dit que aquesta Proposició ya no té 
sentit. 

Jo cree que quan hi ha hagut un gran debat en aquesta 
Comunitat Autónoma, quan s'ha pronunciat practicament 
tothom, des de la Federació d'Hostaleria fins als boy scout, 
des del GOB fins al mateix Govern de la Comunitat Auto
noma, és absolutament necessari que el Parlament de les 1-
lles Balears, el Parlament i no cada un deis Grups per sepa
rat o els distints Grups que el conformen, sinó que el Parla
ment com a institució es pronunciI d'una manera solemne, 
rotunda i total a favor de la protecció integral de Cala 
Mondragó. 

Pensam que auó és tan imprescindible dins aquesl 
CODlcxt en qué ens trobam, que aixo fa obvia tata ju tifica
ció de la nostra proposta i com que, a més, 110 és incompa
tible i s'ha cereat una redacció tan ranega, tan poc compro
mesa amb tal o quaJ forma O sistema de protecció, que ere
im que és assumible per la tOlalitat de la Cambra. S'ha pre
sen tal aixo amb el desig que la unanimiLat recolzi aquesta 
proposició, perqll~ no és incompatible ni tan soIs amb la 
postura del Govern. Es tan absolutament compatible la de
claració de voluntat que cala Mondragó sigui Area natural 
protegida integralment amb el fel de la postura del Govern 
que ha vol comprar per 1.950 mUions de pessetes i que pas
si a formar pan del Govern, que no entenem per qu~ el 
Govern 5'hi ha d'oposar, perqué no hi ha la més mfnjma in
.compatibilitat. Aixó és el que cercam, el pronunciament del 
Parlament com a tal, com a instilució. 

Direclrius d'Ordenació del Territori: exigim la scva im
mediata aprovadó. Quina altra cosa podem fer, Sr Huguel? 
No podem fer altra cosa més que exigir l'aprovació inune
diata. Qué vol dir, aixO? Que sera una setmana? Dimecres 
millar que dijous, la setmana que ve millar d'aquf a quinze 
dies, el mes que ve millar que I'any que ve, elc., és a dir, 
que ha facin immediatamenl, ja!. 

Miri, pel novembre de l'any 1988, en un debat Com 
aquest vostes varen dir que eren practicament ultimats i va
ren acceptar una proposta del Grup Parlamentari de la ma
joria, del Partit Popular, en el sentit que abans d'acabar 
l'anyes remetrien. De I'any 88, parlam; el Govern ha va ac
ceptar, tots els grups Parlamentaris varen votar a favor es
perant que abans que acabas I'any 88 les Directrius d'Orde
nació del Territori serien a la Cambra. Som al novembre de 
l'any 1989; en aquestes altures, al.1udir dificultats t.ecniques 
per a la remissió, jo no sé que vol que li digui, Sr Huguet. 

Quin temps vol? Quinze dies? Tres setmanes? Un 
mes? Dos mesas? Pero ha envl{n ja, aixo és l'únic que de
iem, immediata, tanmateix en qualsevol eas, les envi'in quan 
les envi"ín ha faran tard, de manera qu deim que les enviln 
el més aviat possible, aquest és el sentiL de la nostra pro
posta. 

Proposta de Resolució n·úm. 3. Jo no entenc que deter
minats Portaveus de la majaría no entenguin el contengut 

d'aquesla pro po ta, el Grup SOCIALISTA l'ha entes per
reCLamenL i el Grup del PSM-EEM també, és IOgic. Vost~ 
ha explical molt bé j moll detalladament, Sr González Or-
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tea, quin era el tema que duien entre mans a la Ponencia 
que estudia el Cataleg d'Espais Nalurals. El problema és 
que una vegada que aquest Parlament s'hagi pron.unciat so
bre una proposta d'actuació, que voste ha assenyalat molt 
encertadament que és molt distinta per a un espai que per 
a un altre, pero hi ha unes pro postes d'actuació. Que el 
Parlament les recolzi, les corregeixi, corregeixi els Hmits o 
graus de protecció o canviY les arees. Una vegada que el 
Parlament s'hagi pronunciat, llavors que? 

Quin és l'instrument que pot fer que aquest pronun
ciament parlamentari tengui una forc;a legal que obligui els 
Ajuntaments, per exemple, a incloure'ls dins els seus plane
jaments urbanísties? L'únic és que tenguin forc;a de llei, és 
l'únic. Quins instruments es poden usar? Dones efectiva
ment fer una llei especifica per al Cataleg, utilitzar la Llei 
d'Arees NaturaIs, la llei estatal, o utilitzar la Llei d'Ordena
ció del Territori en plans d'ordenaeió del medi natural, que 
per a mi és tremendament complicada perque requereix 
una tramitació llarguíssima, que és la llei d'Ordenació del 
Territori, o fer una llei específica. 

Nosaltres defensam fer una llei específica. Qui pot fer 
una llei específica? El Reglament del Parlament ho deter
mina clarament: o bé els Diputats a través deis Grups Par
lamentaris o bé el Govern, o bé els Consells Insulars o la 
iniciativa popular, no n'hi ha més, la Comissió no és ningú 
per tenir una iniciativa legislativa. 

Per tant, ara que nosaltres tenim la 'fesposta del Go
vern - el Govern no remetra una Hei per donar forc;a nor
mativa al Cataleg - nosaltres, el Grup Parlamentari CDS, 
podem anunciar, i convidam els altres grups Parlamentaris 
a aquesta iniciativa, que farem una proposició de Hei que 
doni una forc;a normativa al Cataleg que elaboram i ja esta. 
Aquesta és l'única resposta que ens pareix encertada. 

En relació amb l'organisme de conca i altres com la 
que fa referencia a l'enquesta, vull recordar a la Cambra 
que són reiteracions. La de l'enquesta ja és una resolució 
aprovada i incomplida. 

Una replica molt breu sobre la qüestió relativa a les in
compatibilitats i a l'organització del Govern: Per a nosal
tres, l'article 32 de la Ilei de Regim Jurídic de l'Administra
ció de la Comunitat Autonoma regula de manera insatis
factoria i insuficient el regim d'incompatibilitats deIs Con
sellers i deIs alts carrecs de la Comunitat Autonoma. Vos te 
ha dit ara, des de la tribuna, Sr Huguet: diguin quines són 
les seves insufieiencies. Ho vare m dir, nosaltres varem pre
sentar una proposició de llei d'incompatibilitats que vostes 
varen rebutjar. Molt bé, en vista que vostes varen rebutjar 
el nos tres criteris i que no podem reiterar aquesta iniciativa 
parlamentaria, demanam al Govern que envil un Projecte 
de Llei perque, insistim, la regulació actual és insatisfacto
ria. 

.. 

Sobre l'organització del Govern, és un tema que hem 
debatut moltes vegades, és cert, pero és que nosaltres no 
entenem que racionalment determinades competencies ad
ministratives que s'hereden de l'Administració de 1'Estat 
simplement i mimeticament es reprodueixin. Voste vol do-

nar una sola explicació racional per la supervivencia d'un 
organisme que es diu Patronato para la Vivienda Rural, que 
ve deIs temps gloriosos del franquisme, que es va organit
zar a través d'un patronat que dirigia el Govern Civil i que 
per aquesl matix fel ara, aquí, sobreviu en l'organització de 
la Comunital Autonoma com un servei en la Conselleria 
Adjunta a Presidencia. Per que? No hi ha la més mínima 
explicació. 

EL SR PRESIDENT: 

Sr Quelglas, empri el sistema telegrafic. 

EL SR QUETGLAS 1 ROSANES: 

Sí, Sr President. 

Sistema telegrAfie: Transports i Obres Piíbliques, 
lransports a una Conselleria, carreteres a una altra, absolu
lament i1.logic; medí ambient, efectivament una cosa és la 
preocupació mcdiambicoral que ha de presidir l'acció de 
lotes les ConselIeries ¡una altra I'organilzació de cada me
di ambient; l'organitació és a tres Conselleries distintes, ai
xo ens pareix incomprensible. 

Gracies per la seva benevolencia, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Moltes gracies. En aquest moment del debat aquesta 
Presidencia té el dubte de si continuar o fer un recés. El fet 
és que anam molt retardats i jo demanaria als Srs Porta
veus si prefeixen continuar o si realment volen fer un recés. 

Continuar? No? Aleshores, vist que no hi ha unanimi
tat, suspendrem la Sessió quinze rninuts. 

EL SR PRESIDENT: 

Sres i Srs Diputats, recomenc;a la Sessió. 

Per defensar les propostes de resolució del Grup Par
lamentari PSM-EEM, té la paraula el Diputat Sr Sebastia 
Serra i Busquets. 

El Sr Secretari procedira a fer lectura de les propostes 
de resolueió. 

EL SR SECRET ARI PRIMER: 
'. 

" 1.- El Parlqment manifesta la seva voluntat que l'área 
natural de Cala Mondragó i Cap del Moro sigui objecte de 
protecció integral. 

2.- El Parlament manifesta la seva voluntat que l'espai 
natural de Capocorb Nou, des del Cap Blane fins a Cala Pi 
del terme de Llucmajor sigui objecte de protecció integral. 

3.- El Govern presentara per al seu debal i aprovació 
subsegüent durant l'any 1990 un pla especffic de Formació 
Professional en coordinació amb altres Administracions 
públiques pel tal de preveure ¡'entrada en vigencia de l'Ac-
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ta Unica Europea. 

4.- El Govem constituirA un Consell per a la Formació 
Professional i I'Ocupació que aglutini to18 els recursos i es
for~s interdepartamentals destina18 a aquest fi. 

5.- El Govem presentara al Parlament abans del pro
per període de sessions un Projecte de Llei d'unita18 mini
mes de comeu que asseguri la dimensió suficient de qualse
vol nova finca, tal i com preveu la Llei de Reforma i Des
envolupament Agrari 118n3. 

6.- El Govern presentara al Parlament de les liles Ba
lears abans del proper pedocte de sessions un Pla Territo
rial de les Illes Balears sobre la drogo-dependencia, per ta l 
que les actuacions en aquesta materia del Pla Nacional de 
Huita contra la droga i altres iniciatives es realitzin a partir 
d'aq uest Pla Terri to rial. 

7.- El Parlament constata el retard en el compliment 
del que preveu la Llei d'Acció Social de les ll1es Balears i 
insta el Govern a pres~ntar abans del proper període de 
sessions el P la Quadriennal de Serveis Socials i Assist~ncia 
Social. 

8.- El Parlament constata la proliferació d'edificacions 
en sol no urbanitzable i insta el Govern a adoptar mesures 
restrictives a I'hora de declarar obres com a d'inter~s social. 

9.- EI -Parlament insta el Govern 4\' tealitzar gestions 
immediates encaminades a recuperar la recepció de TV2 en 
catala a les Illes Balears. 

10.- El Parlament insta el Govern a presentar davant 
aquesta Cambra, en el proper període de sessions, l'anome
nat Pla Estrategic d'Inversions per a l'actual quadrienni 

11.- El Parlament reafirma la seva voluntat que les 
Ules Balears aconsegueixin tates le compet~ncies previstes 
a l'Estatut, aixI com l'exercici del dret constitucional i la re
forma d'aquest per miUorar les cotes d'autogovern. El Par
lament ins ta el Govern a iniciar les negociacions a tal efec
te amb el nou Govem de I'Estat que es constituira i amb 
els Grups Parlamentaris de les Corts Generals. 

12.- El Parlament insta el Govern a reemprendre els 
treballs encamina18 al desenvolupament de la Llei de Con
sells Insulars i a exercir una majar tutela i assessorament 
respecte deIs Ajuntaments. 

13.- El Govern impulsara el desplegament del Pacte 
Intersectorial entre els sectors industrial, agrícola i turístico 

14.- El Parlament constata la insufici~ncia de la ftnan
r;ació de l'autonomia de les Illes Balears i insta el Govern a 
replantejar al Govern de l'Estat el sistema de finanr;ació de 
la nostra Comunitat Autonoma i a cercar-ne també noves 
vies propies. 

15.- El Parlamelll reitera la necessitat urgent que el 
Govern presenti les Directrius d'Ordenació Territorial com 
a eina basiea de planificació per a la salvaguarda de la in te-

gritat del territorio 

16.- Constatat l'incompliment de les lleis, resolucions, 
mocions i proposicions DO de Uei aprovades per aquest Par
lament, instam el Govern a un rigorós respecte als mana
ments parlamentaris". 

ELSRSERRAIBUSQUE~: 

Gracies, Sr Secretario 

Setze són les propostes que el PSM-EEM presenta 
després del llarg idens debat d'aquests dos dies, sobretot 
d'alur. Les classifieam en cinc grans apartats, que correspo
nen als cinc grans temes que avui el nostre Grup du a de
bat, a discussió i sobreto[ a l'hora de la concreció en fets 
del que és el debat per excel.léncia de la política de la Co
munitat que feim cada any. Eis .cinc grans bloes responen a 
cinc grans preocupacions: espais naturals, aspectes socials, 
problematica economica .• cul tura i problematica institucio
naL 

Dins el bloc deis espais naLUrals són quatre les propos
tes que presenta m, una conjuntament amb el Grup Parla
mentari SOCIALISTA i el del CDS sobre Cala Mondragó. 
Val a dir que aquesta proposta, si bé s'havia parlat ame
riorment al debato és evident que s'ha presentat avui matí i 
és evident que volem que s'acordi, tal com ja ha expressat 
abans el Sr Quetglas, amb una voluntat explícita d'aquesta 
mmma institució representativa del poble d'aquesta illa, 
per tal que el clamor del Parlament s'afegeixi amb precisió 
al clamor popular. 

Al PSM-EEM hi ha tres temes que ens preocupen 
quotidianament i que en aquest moment són especialment 
greus. Un és aquest sol no urbanitzable que dia a dia és vul
nerat en aquestes illes amb actuacions que nosaltres consi
deram irresponsables, molles vegades munieipals, pero gai
rebé sempre tolerades si no incitades per la Comissió Pro
vincial d'Urbanisme dirigida pel Govern. 

Un altre aspecte prou comentat és la manca d'unes Di
rectrius d'Ordenació Territorial precises, clares, i que no
saltres volem que serveixin per a la preservació, no per al 
desenrotllisme, i ja fa massa temps ques s'incompleix 
aquest precepte, pero em permetran, Sres i Srs Diuputats, 
que avui incloguem també en aquest debat un espai natural 
concret, Capocorb Nou de Llucmajor, entre el Cap Blane i 
Cala Pi. Ahir en parlarem, en va parlar el nostre Portaveu 
Joan López i Casasnovas, i avui és l'hora de concretar-lo. 

Capocorb Nou, en aques18 momen18, perilla. Perilla 
per una certa indefinició municipal, per una certa indefini
ció de la Comissió Provincial d'Urbanisme i perque no s'ha 
tramitat el CatAleg d'Espais Naturals.Nosaltres pensam que 
en aquests momen18, amb els estudis jurldies que disposam 
i amb la voluntat explícita d'una serie de grups políties re
presenta18 a Llucmajor i després d'haver escoltat i estudiat 
to18 eIs informes que tenim ama, pensam que seria ben ne
cessari que el ParIament també es pronuncias a favor d'una 
protecció integral en aquesta Area, que és fragil, la qual 
protecció vendria complementada per l'actuació preceptiva 



s 

DIARI DE SESSIONS / Núm. 70 I 14, 15 i 16 de novembre 1989 2555 

del Govern, de la Camissió Provincial d'Urbanisme i de 
l'Ajuntament del poble, ja que pensam que el Parlament ha 
de ser escoltat per totes les institucions que configuren 
l'entramat de les Illes Balears. 

Per tant, quatre temes concrets: Mondragó, Capocorb, 
Directrius d'Ordenació Territorial i sol no urbanitzable 
vulnerat són en aquest moment les quatre grans preocupa
cions del nostre Grup, amb moltes altres, pero pensam que 
aquestes quatre són prou significatives. 

El segon bloc - no volem ser reiteratius - és el bloc so
cial, els temes socials. Dic que no volem ser reiteratius per
qué sempre que se'n parla en aquest Parlament fa la im
pressió que hi ha un cert desinterés globalitzat general i 
sempre el mateix: que si hi ha competéncies o no n'hi ha, 
que si feim el que pertoca o no ho feim. 

Bé, quatre grans temes conerets: Formació professio
nal; insistirem sempre: no pot ser que hi hagi una política 
de formació professional tan dispersa com la que fa el Go
vern, tan poe coordinada amb altres Administracions públi
ques i sense tenir en compte per a res l'Aeta Unica Euro~ 
pea, les implicacions de rentrada amb pIe efecte a l'Europa 
social a partir del gener del 93. Ja és ben hora que la for
mació professional sigui una de les prioritats basiques en 
poUtica social; per aixo demandam una actuació clara, con
creta i decidida en aquest tema. 

Segona qüestió: ereim que formació professional i ocu
pació necessiten dins el Govern d'un organisme que ho a
glutini. No ens basta el Cansell Laboral que té ereat el Go
vern, no ens basta que hi hagi una Canselleria de Treball i 
Transports, no ens basta que hi hagi actuacions puntuals de 
certes Canselleríes, es traeta d'una actuació global interde
partamental i pensam que la creació d'un Consell per a la 
Formació Professional i l'Ocupaeió sería un fet positiu, un 
fet que, a més a més, donaría unes certes ganes de treballar 
a uns col.lectius sindicals o no sindicals, patronals, etc., que 
podrien col.laborar, que podrien donar iniciatives, que po
drien participar. 

La qüestió de drogues. Sr Huguet, avui ens ha deixat 
molt preocupats. Si vos té ens ha tret - a instancies d'un te
ma semblant plantejat pel CDS - elllibret famós de Madrid 
í les fulletes famoses i per aixo entén el Govern de Balears 
que ja tenim un Pla Territoríal incorporat al Pla Nacional, 
que Déu ens trobi confessats perqué aixo no és de rebut, no 
és suficient, no és coneret, no dóna unes orientacions preci
ses i, per tant, bo sera que es faci el Pla Territorial que pro
claman i reclamam tantes vegades en aquest Parlamento 

Després entram en un deis temes referent al qual jo 
encara record un Diputat d'aquest Parlament, el Sr Miquel 
Oliver i Massutí, que un dia deia: esperem el Pla Quadrien
nal de Serveis SociaIs i Assisténcia Social que el Govern fa
ni i llavors, en ten ir-lo a les mans, veurem el grau de com
pliment de la Llei d'Acció Social i la bona voluntat que el 
Govern express ara a partir d'aquest Pla Quadriennal. 

El Sr Miquel Oliver, per altra banda antigament pro
fessor meu, home molt respectat i poHticament també, ens 

va fer reflexionar molt a mi i al nostre grup sobre si parei
xia que nosaltres érem massa incisius, si pareixia que tenf
em la Canselleria d' Acció Social i de Sanitat una mica en
quadrada perque creiem que era molt inefica~, que treba
llaven poc, que no s'hi dedicaven, que tot s'ho llevaven de 
davant, i varem tenir uns mesos de prudencia per veure fins 
i tot si arribaria aquest Pla Quadriennal, el discutiríem aixf 
com toca i voríem una poUtica concreta. Pero Sr. Miquel i 
hem sap greu l'equivocació, el problema no era el Pla Qua
driennal!, el problema és que la Canselleria fa aigua per 
tots els costats quant a oríentacions polítiques precises i 
quant a actuació concreta. El Pla Quadriennal s'havia de 
dur aquf el mes d'abril d'enguany i pareix, va dir el Sr Ca
ñellas que el duria en el proper període de sessions, és a 
dir, el mes d'abril de l'any que ve. Hem de reclamar que 
vengui aviadet aquest Pla Quadriennal, que vengui aviat i, 
sobretot, que es compleixi. 

Entrem en el bloc de la política económica, no podia 
ser d'altra manera. Projecte de Llei d'Unitat Mínima de 
Canreu, Llei de Reforma i Desenvolupament Agraris, 
aquest és un tema que el nostre Grup Parlamentari ha re
clamat reiteradament. El Diputat Ramon Orfila ho ha fet i 
ha ha fet sempre amb tots els arguments que ha sabut. 
Hem de ser ben conscients que les sentencies que hi ha en 
aquest moment sobre aquest tema ens fan dubtar que hi 
hagi cap unitat m(nima de conreu en aquestes illes que si
gui en vigencia. Per tant, és més que urgent i necessari que 
es faci aquest Projecte de Llei d'Unitats·Mfñimes de Can
reu; si no es fa em pareix que no volem plantejar ni una 
mínima supervivencia de l'agricultura. 

Pla Estrategic d'inversions per a l'actual quadrienni. 
Nosaltres esperAvem que el Govern ja l'hauria dut pel seu 
compte a aquest Parlament, que ja l'hauria dut a debat, que 
ja ens l'hauria donat a coneixer, que ja hauria admés les 
suggeréncies de tots els Grups Parlamentris i fins i tot que 
l'hauria dut a debat, perque pensam que un pla d'inversions 
que, a més, té la pretensió de ser estrategic, ha de ser una 
cosa de tat el Parlament i, si pot ser, el mmm de consen
suada. Cam a nacionalistes d'esquerres, creim que un Pla 
Estratégic d'Inversions ha de trobar un recolzament unani
me del Parlament quan sabem perfectament qué volem i 
quines són les mancances que té el nostre país. 

Desplegament del Pacte Intersectorial. El Pacte Inter
sectorial va ser una gran esperan<;a en el seu moment per a 
la indústria i per a l'agricultura: fotos, actes públics, pre
ciós. Fins i tot el magnífic local de la Presidencia del Go
vern llula més que mai amb aquell Pacte Intersectorial, on 
hi havia hotelers, pagesos, cooperativistes, Govern, diverses 
Canselleries, etc., pero ¿que ha estat el Pacte Intersecto
rial posteriorment? Poca cosa, molt poca cosa, molt poc 
volum de comercialització, molt poes efectes concrets i 
mals plantejaments iniciaIs. 

Per tant, avui hem de dir que si volem que la indústria, 
que la agricultura tenguin una m(nima vitalitat en aquesta 
illa s'ha de continuar coordinant, incardinant amb el sector 
tunstic i que cal desplegar, potenciar el pacte entre els tres 
sectors, agrari, industrial i turístico Sabem que és difícil, ho 
sabem, sabem que hi ha dificultats, pero tenguem en comp-
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te que el sector hoteler, que és el més complex i el més difi
cultós per entrar en aquest pacte, a hores d'ara sembla que 
almenys un deIs seus sectors plan teja tota una série de te
mes nous i pensam que també pot entrar directament en el 
Pacte Intersectorial com una petita contribució al país i no 
només a salvar el turisme, l'hostaleria. 

En Economia hem de parlar evidentment de finan~
ció; si som nacionalistes, obviament volem que hi hagi una 
finan~ció millor. Per tant, s'ha de replantejar al Govem de 
I'Estat i s'han de cercar noves vies i aixo s'ha de dir clara
ment i el Govern no s'ha d'aturar de treballar i el Govern 
de l'Estat ha de ser més receptiu. Cerquem noves vies i re
plantegem la finan<ració. L'actual de l'Estat va bastant bé 
en una série d'Autonomies; a la nostra, no. 

El tema cultural. Un únic tema cultural, TV2 en cata
la. Ja ho sabem, Sr Huguet, voste ha fet gestions perque es 
rebés en castella i en catala, pero a Madrid no volen que en 
aquest moment s'ocupin els dos canals, el del castella i el 
del catalit Hi ha un canallliure, aixo és el que reivindicam, 
que s'ocupi per a l'acció de la TV2 en catala, en castella ja 
la rebem per un altre canal, técnicament n'hi ha dos, un 
obert i l'altre tancat, que es tanqui i que no es deixi de cap 
manera de reivindicar aquest tema. 

Els tres temes institucionals que tractam són absoluta
ment de sentit comú. Un, Llei de Consells Insulars, que es 
desplegui; dos, tutela i assessorament de~.Ajuntaments, no 
pot deixar de banda la Conselleria Adjunta a Presidéncia, 
altres Conselleries, deixar de banda actuacions irresponsa
bles deIs Ajuntaments. No pot ser que no hi hagi una tutela 
i assessorament deIs Ajuntaments d'aquestes illes en cap 
tema, vos tés no poden deixar de banda - i acab, Sr Presi
dent, gracies - no poden deixar de banda de cap manera uns 
Ajuntaments a fer el que vulguin i no fer un seguiment pre
cls del que discuteixen, tracten i aproven. EIs reptam que 
ens diguin el seguiment que fan deis Ajuntaments des del 
Consolat. 

Competéncies i reforma estatutaria: Negociació amb el 
Govern de 1'Estat i negociació amb els Grups Parlamenta
ris a les Corts Generals. Estam gairebé segurs que des del 
PNB, que pareix que donara suport al nou Govern de I'Es
tat del PSOE, fins al darrer Grup Parlamentari que es 
constitueixi, estan en condicions de donar suport a la nos
tra reforma estatutaria. Per tant, és una oportunitat histori
ca única de negociar amb serietat amb el Govern i amb els 
Grups Parlamentaris de les Corts Generals. 

Al darrer punt, el punt 16 de les nos tres propostes, 
que constata l'incompliment de les lleis, resolucions, mo
cions i proposicions no de llei aprovades per aquest Parla
ment, eIs demanam, els instam que respectin rigorosament 
els manaments d'aquest Parlament. Es el mínim que podrí
em dir. Ates que tots els Grups feiem malta feina i que cre
im que el nostre fa aportacions solides, constructives i 
constants, volem que després d'haver-hi hagut debats amb 
tota raó i amb tota consciencia, llavors vostés compleixin. 

Grades. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Vice-president del Govem, Sr Joan 
Huguet. 

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

Sr President. Sres i Srs Diputats. 

Primer de tot he d'agrair al Portaveu del Grup Parla
mentari PSM-EEM, al membre del PSM Sr Sebastia Serra, 
que no sé si amb el seu to o amb la seva intervenció ha 
marcat diferéncies, el seu to constructiu i que planteja una 
serie de resolucions que, independentment que hi estiguem 
o no d'acord, van en línia amb el que normalment sol suc
ceir després de cada debat de política general de la Comu
nitat Autonoma quant a les resolucions que presenta el 
Grup. 

Primer de tot, dir-li que referent a la primera resolució 
ja s'ha dit tal. El que jo havia de manifestar des d'aquesta 
tribuna ja ha he manifestat quan he fet la intervenció al re
presentant del CDS i p'er tant no he d'afegir res més i voste 
supos que es donara per assabentat de la meya intervenció i 
del que pens sobre aquesta primera proposta. 

Quant a la segona, ja és un altre tema. Per qué aquesta 
i no unes altres, per exemple? Per que en aquest moment i 
rio en un altre, i per qué no duen tota la llista del Cataleg? 
M'ha de permetre que ja no puguem acceptar per més esto
na el joc de bons i dolents. O l'aproven i seran proteccio
nistes com nosaltres o, si no l'aproven, seran eIs culpables 
de la destrucció, del deteriorament, deis interessos creats 
de la classe dominant de no sé que i de no se que més. 
Aquesta és la referencia que es va fer ahir i que podria anar 
implícita. 

No ana m per aquest cam!, no ana m per aquest cami. 
Una cosa és el que puguem dir des d'aquí i una altra són les 
actituds que després· feim; només m'ha de permetre que Ji 
faci una petita referéncia perque vegi amb quin sentiment 
deim que no hem de jugar més a bons i dolents en aquest 
tema. Un comentarista dei a el següent: "La contención y el 
crecimiento sin mesura. El caso de Cala Galdana es sin du
da el más paradigmático. Mientras el Ayuntamiento de 
Ferreries se muestra restrictivo en la concesión de licencias 
y respetuoso con el paisaje, su vecino el de Ciutadella tole
ra auténticas barbaridades con la última desaparición de un 
pinar que ha sido arrasado por las máquinas". 

No podem jugar a bons i dolents. Més referencíes: 
Complint un mandat d'aquest Parlament i que el Govern 
compleix amb tot rigor, un PIe va decidir recórrer contra la 
Comunitat Autonoma l'acord de suspensió de planejament 
de 1'Avall i els penya-segats de la costa nord per considerar 
suficient el grau de protecció establert en el seu Pla Gene
ral. Legitimats per ac;Q, es dóna audiéncia aIs Ajuntaments 
perque diguin el que creuen oportú. Per tant, aquesta reso
lució núm. 2, sense haver escoltat l'audiencia de l'Ajunta
ment, crec que no és oportuna; si el PIe creu que és oportu
na que la voti a favor i indiscutiblement s'acatara el que 
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aquí es votí. 

Encara més en aquest tema de contradiccions: Avui, en 
un altre mitja de comunicació, un regidor d'Urbanisme de
clara que Cort ha rebut l'ordre d'aplicar una paralització 
urbanística amb caracter provisional a tres barris degut a 
I'elaboració que esta duent a terme el Cataleg de Zones 
Protegides. En aquest respecte, aquest mateix regidor, cosa 
que aquí sempre s'ha posat en dubte per diferents grups 
polítics, resulta que aquest mateix regidor d'un grup polític 
coneret diu que en aquestes tres barriades existeixen plans 
parcials que ja s'han aprovat de manera inicial, pel qual fet 
els promotors podran sol.licitar indemnitzacions pel retard, 
que eUs no es volen responsabilitzar d'aquestes indemnitza
cions quan aquí sempre s'ha negat que un Pla Parcial apro
vat inieialment, d'indemnitzacions res. 

Vull dir que en aquests temes m'agradaria que anéssim 
un poe més alerta i ha deman amb tata sinceritat, sense va
ler jugar a terreny a bons i dolents. En aquest moment 
aquest Parlament té la gran oportunitat de fugir de quins 
són els bons i els dolents en protecció de medi ambient i la 
gran oportunitat la hi dona aquesta Pon~ncia parlamenta
ria que debat el Cataleg d'Espais Naturals, on intervenen 
tots els grups poHtics. 

Per tant, cree que és oci6s continuar pnlcticament en 
aquest moment aquesta política on es més facil manifestar 
una s~rie de postures en un Plenari, pero que tant des de la 
responsabilitat de Govern de Comunitat Autonoma com de 
governs munieipals quan s'enfronten amb la realitat no és 
tan facil mantenir la mateixa coherencia que aquí es vol de
mostrar a cada moment. 

No hi ha bons ni dolents; juguem tots amb les mateixes 
cartes i no ens tirem en cara que si votes aixo és perqu~ ets 
proteccionista i si no ho votes és perque ets destructor. 
Crec que aquests tres exemples serveixen per demostrar 
clarament que en aquest punt núm. 2 el que hem de dema
nar si més no és que l'Ajuntament es defineixi, que per 
qualque cosa la suspensió que va dir aquest Parlament era 
cautelar i provisional i que fossin els Ajuntaments aIs quaIs 
es dóna audi~neia els que ho determinin i que diguin qu~ 
valen. 

Respecte de la Resolució núm. 3, dir que estam d'a
cord i que, per tant, no m'hi estendré. 

A la Resolució núm. 4, contestar-li que a~ és més 
prop'i del que ha establert la maleixa Conselleria mitjan
~nt l'aprovaeió, no fa massa, d'un decret, el Deeret 80/89 
de dia 20 de juliol, pel qual es designa la ConselIeria de 
Treban i Transports coordinadora de la Unitat Administra
tiva del Fons Social Europeu i que, en conseqüeneia, sera 
l'encarregada de coordinar totes les activitats en aquesta 
materia i que, per tant, nosaltres creim que aquest organis
me no és necessari tata vegada que pel Deeret s'atribueix 
aquesta competencia de coordinació de totes les polítiques 
referides a ocupació a la Conselleria de Treball i Transpor-
18. 

Quant a la proposta núm. 5, efeetivament és una aspi-

ració legendaria del seu company que sol venir debat darre
ra debat i per tant jo cree que vost~ accepta perfectament 
que mantinguem la mateixa postura que també hem man
tingut debat darrera debat en aquest respecte quant al que 
nasal tres consideram. 

Quant a la Resolució núm. 6, ja li hem contestat o he 
intentat contestar-ti. Es possible que no l'hagi satisfet, pero 
jo crec que aquí ja enlram en aquest teneny que deiem 
aquests dos dies de dcbat, que en acci6 social mai no hi 
ha lira prou recursos. Les necessilal són (ames que tal ve
gada necessitarfem molt més recursos deIs que tenim, pero 
també, com deien alues Portaveus d'altres grups poHtics, 
aquests recursos que la Conselleria de Sanitat i Seguretat 
Social de la Comunitat Autonoma dedica a acció social 
crec que ningú no pot dubtar que avui per avui han tengut 
uns efeetes positius dins la nostra societat durant aquests 
sis anys, cree que a~ avui ningú no ha dubta o almanco 
nosaltres en tenim el reconeixement de moltes de les orga
nitzacions que es dediquen a l'acció social mitjan~nt to18 
els convenis de col.laboració i cooperació que feim entre 
les mateixes, la qual operació conjunta ens permet d'arribar 
a molts indrets on no podríem arribar amb els nostres mit
jans. 

Que podríem fer molt més? Indiscutiblement, molt 
més; ara bé, fer molt més significa molts més recursos, sig
nifica en definitiva erradicar un deIs problemes que per 
son o per desgracia augmentcn molt en el món occidental i 
que, per lant, tates les institueions lenen la responsabilital 
d'actuar-hi. El que jo li pue assegurar és que nosaltres in
lentam aCluar en aquesta materia el millar que sabem ¡ que 
el Conseller hi dedica to18 els seus esfor~s i que tot aquest 
Govern se sent plenament solidari amb la feina, en l'efica
cia i en la capacitat que el -Conseller ha demostrat en 
aquest campo 

Per tant, no posi en dubte la seva feina, ni la seva dedi
cació, ni la seva capacitat, perque fer-ho equivaldria a posar 
en dubte el reconeixement que tates aquestes organitza
cions han expressat d'una manera pública, moltes, i d'altres 
d'una manera privada, a aquesta acíuació i acció del Go
vern de la Comunitat Autonoma. 

El Pla Quadriennal? Jo li podria fer una petita broma: 
"error de cálculo", efectivament ens hem retardat. Voluntat 
de presentar-lo? Sí, hi feim feina i vost~ ho sap, pero també 
sap que aquest Pla Quadriennal no I'ha de presentar d'una 
manera unilateral el Govern de la Comunitat Autonoma, 
sinó que fa faha la coordinació entre els Con eH lnsulars i 
AjuntamenL,) per saber les necessitats que tenen cadascun 
per elaborar aquesl pla que preveu la Llei d'Acció Social i 
aquesta coordinació no sempre és facil, la qual cosa nO vol 
dir que no hagim tingut suficient coopcració, no m'han 
d'inlerpretar malament les paraules, i a!tÜ és el que ha rc
tardal aquesl Pla Quadriennal, la seva presentació, pero jo 
li puc garantir que és intenció del Govern presentar-lo el 
més avíat possible i encara li diré més: que si voste vol em 
pue comprometre aquí mateix a explicar-li en una altra ses
sió en quin moment es troba aquest Pla Quadriennal, ja si
gui en I'explicaeió del Pressupost o en una compareixen<;a 
del mateix responsable. 
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Respecte de la Resolució núm. 8, simplement contes
tar-li que ja hi ha eriteris, que ja hi ha eriteris establerts i 
aprovats per aquest Parlament que defineixen a~. Per tant, 
aquesta resolució no resol res, l'únie que s'ha de fer és apli
car aquests criteris aprovats per aquest Parlamento 

Quant a la Resolució núm. 9, jo els deman la transac
ció amb el COS, pero no es preoeupin, es transaccioni o no 
aquest Govern fara les gestions que va fer abans i que en 
aquest moment tornen a insistir que faei. 

Sobre la núm. 10, havent dit que ens semblava que el 
Pla de Desenvolupament Regional, crec que en aquest mo
ment sobra el Pla Estrat~gic d'lnversions, que va ser un pla 
elaborat més o manco per tenir el recolzament de l'Admi
nistració Central. Fracassades les negociacions, sense 
temps limitatiu, dir que el Pla de Desenvolupament Regio
nal indiseutiblement dura inclosa part d'aquest Pla d'lnver
sions, perque un Pla de Desenvolupament Regional ho 
abasta to.t. 

A la núm. 11, sense ca,p més comentari, sí, ja ho han 
dit. 

A la núm. 12 podrfem comentar diverses coses, primer 
de tot que no cree que als Ajuntaments els fes massa gracia 
que aquest Parlament aprovés una resolució que digués 
que el Govern ha d'exercir una major tutela en els Ajunta
ments. Assessorament, el que vulguin, el que demanin, el 
que sol.licitin, pero no oblidin que una de ,leS compet~neies 
deIs Consells Insulars també és l'assessorament jurfdic i 
t~cnic a les corporacions locals i els Consells Insulars ha 
fan dins les seves o no modestes possibilitats. El Govern de 
la Comunitat Autonoma també, pel que fa a assessorament 
estam d'acord, la tutela !lO sé a que es refereix. Quant a re
visions d'actes de Plens, es fa aquesta.revisió i vost~ ha sap. 

Respecte de la núm. 13, d'acord, no podia ser d'altra 
manera. 

A la 14, igualment, ja ho hem manifestat en altres in
terveneions, d'acord. 

A la 15, doni per contestat el que jo he manifestat 
abans al Portaveu del Grup Parlamentari CDS. Jo no diré 
que aquí s'hagi redactat millar, perque no entraré sobre qui 
redacta més bé o més malament, ja em fan senyes per dir
me que no hi entri, pero sí que aquí no posa "de manera 
immediata". Per tant, aquesta resolució núm. 15 és una de 
les obligacions que té el Govern de la Comunitat Autono
ma i la de presentar-ha com més prest millar, i cregui que 
la nostra voluntat és fer-ho així. 

A la núm. 16, jo comenc;aria per la part final. ]0 ti ga
ranteixo que aquest Govern té un rigorós respecte al Parla
ment perqu~, a part d'emanar de la voluntat popular, 
aquest Govern emana de la voluntat d'aquest Parlament i 
es deu a aquest Parlament i per tant la nostra voluntat i la 
nostra obligació és complir el que mana aquest Parlament. 
Una altra cosa és que jo els demani - i sempre ha reiter 
aquí - que vost~s repassin les intervencions en debats qua n 
presentam resolucions amb terminis i en més d'una ocasió 

vostes comprovaran que jo he dit que estam d'acord amb 
aquesta resolueió. El que els pue anunciar és que en aquest 
termini que vostes posen és impossible complir-Ia, a~ ho 
trobaran en més d'una resolució que en aquest moment no 
s'ha complert i les tene totes aquí, les he dut per si de cas 
em repassaven la lli~ de quines s'havien complert i quines 
no. Per tant, jo no pue acceptar de cap manera aquest punt 
núm. 16. 

Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus deis Grups Parlamentaris que vulguin 
intervenir? 

Per part del Grup MIXT, té la paraula el Diputat Sr 
CarIes Ricci. 

EL SR RICCI I FEBRER: 

Només un aclariment en un punt per a mi especial, 
que és el punt numo 5. Vull dir-Ios, Srs del PSM-EEM, que 
aquest punt per a mi és important i molt seriÓs. Seré molt 
rapid i ha explicaré en molt poques paraules, com acostum 
afer sempre que puco 

Es important buscar solucions perqu~ l'agricultura 
tengui un millor rendiment-i dic agricultura a tot el camp 
agrari i que sigui remÍiment seu. Es interessant aquest 
punt, és a dir, que no sigui rendiment d'urbanitzacions, 
aquest era l'aclariment important que valía fer. 

També els volía dir que al punt núm. 3 també hi ha 
una cosa interessant implicada en el que jo ja he demanat, 
que hi ha d'haver un Pla General que absorbeixi tot el te
ma, no solament el que voste diu aquí, que es pot aprovar 
tranquil.lament, pero vull dir que ha d'anar inclos en el que 
jo he dit, que és moIt més ampli. 

El que jo pretenc és molt més important, perque no 
donara solament el fet puntual de la formació professional, 
sinó que anira dirigít d'acord amb les necessitats que plan
tegi el futur a aquest mateix Govern, que és com ha de ser. 
Jo diria que aquí ens passam de marcar petites pautes i no 
marcam els grans eriteris que s'han de seguir, i que aques
tes petites pautes acaben, per una part, donant una feinada, 
i per l'altra no s'aprofiten. 

Solament un bon pla, un estudi seriós de tbtes les ne
cessitats presents i futures dirigít cap a una destinació de
terminada pot ser rendible. Jo veig que no és el primer Pla 
de Formació Professional que no és rendible ni pel nen que 
estudia aBa dins preparant aquest tema, i és un tema molt 
delicat, jo en vaig ter menciÓ ahir, en faré avui i moltes ve
gades. A pesar que algun partit poHtic digui que a~ no ve 
al cas, jo diria que és una de les coses més importants que 
podria ter aquest Govern, planificar de veritat el futur de la 
nostra societat via oeupaciÓ, via preparació de la nostra jo
ventut. Aquest és el tema que valía remarcar. 

Gracies, Sr President. 
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EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari CDS, té la paraula el 
Diputat Sr Andreu Tuells. 

EL SR TUELLS 1 JUAN: 

Gracias, Sr Presidente. Sras i Sres Diputados. 

Muy brevemente, porque el tiempo apremia y además 
muchas razones ya han sido expuestas y reiteradas, para 
pronunciarnos sobre las propuestas de resolución presenta
das por el PSM-EEM. 

En cuanto al primer punto que se presenta, nuestra 
primera impresión es que debernos congratularnos de que 
haya propuestas de idéntico conteni~o a la del PSM-EEM, 
corno la nuestra del CDS o bien la del Grupo SOCIALIS
TA Creo que efectivamente es una voluntat popular reite
radamente expresada, hasta ayer mismo en la puerta del 
Parlamento tuvimos ocasión de comprobarlo, y no enten
demos como se quiere hurtar que si se ha pronunciado to
do el mundo también el Gobierno, también este Parlamen
to deben pronunciarse, creo que son pronunciamientos 
obligados que responden a esa voluntad popular expresada 
y reiterada y que el hecho de que el Gobierno se haya ex
presado como lo hizo no implica, sobre todo no excluye 
que el Parlamento deba pronunciarse al respecto. 

Votaremos también afirmativamente la Propuesta de 
Resolución nO 2, nuestro partido ya se pronunció en otros 
foros en el mismo sentido. Igualmente votaremos que s[ a 
la Propuesta nO 3, nos abstendremos en la nO 4 porque cre
emos que quizá no sea la v[a adecuada. En la 5, que ya ha 
sido un asunto debatido - se ha dicho - por el Govern, ya 
nos pronunciarnos en su día al respecto y aqu[ votaremos 
que no, como ya hicimos en otra ocasión. 

En cuanto a la Propuesta nO 6, que es coincidente con 
la nO 5 nuestra, evidentemente creemos que la nuestra, so
bre la que habremos de pronunciarnos antes, prosperará, 
así lo esperamos y en último extremo, si no decae la de de 
ustedes, también la apoyaremos. 

En cuanto a la Propuesta nO 7, efectivamente hay la ley 
de Acción Social de febrero del 87 en cuya Disposición 
Adicional Segunda se establece claramente un plazo de dos 
años que ha sido incumplido por el Gobierno y entonces lo 
que hace el Grupo proponente es recordar amablemente 
este retraso y les concede, en la propuesta, una prórroga de 
unos meses más. Evidentemente el Gobierno dice que 
cuanto antes pueda se hará, pero estamos acostumbrados a 
ver que ese cuanto antes en definitiva es un plazo sine die. 
Efectivamente muchas veces, el Sr Huguet lo ha dicho, tie
ne razón, que se ha comprometido al hecho en sí sin com
prometerse a un plazo determinado, pero lo cierto es que 
incumple los plazos legales, éste es uno de ellos y que, in
sisto, cuando se nos dice haremos esto en un plazo X aque
llo se convierte en un plazo indefinido o sine die. 

En cuanto al punto 8, nosotros creemos que aquí hay 
un pequeño defecto de redacción cuando habla de medidas 

restrictivas. No creo que sean medidas restrictivas, sino las 
que procedan, las medidas puntuales; lo que creemos es 
que ustedes quieren decir que la interpretación ha de ser 
más restritiva que la que actualmente se hace, pero no se 
trata de que se adopten unas medidas más o menos restric
tivas, sino las que procedan puntualmente, ... , criterios dis
crecionales, lo que pasa es que efectivamente hoy por hoy 
el Gobierno quizá está interpretando de una forma muy la
xa y la interpretación debería ser más restrictiva, pero no la 
medidas en sí. 

En cuanto al punto 9, el de la televisión, es una pro
puesta que coincide con la nuestra. Yo quisiera simplemen
te decir unas palabras: Cuando en asuntos como el de pa
trimonio cultural de la magnitud, de la excelencia del cata
lán y del castellano, se presentan disyuntivas o exclusiones, 
cuando esas disyuntivas o esas exclusiones son forzadas, 
son tristes por empobrecedoras, y cuando son provocadas, 
son lamentables por mezquinas, de modo que senzillamen
te creo que es obvio que votaremos que si. 

En cuanto al punto 10, nosotros en su día ya lo con
templamos con un cierto escepticismo. Hoy el Gobierno ha 
hablado de un fracaso, nosotros aqu[ votaremos que no. 

En cuanto al punto 11, se dice que el Parlamento rea
firma. Esto nos recuerda que efectivamente es una pro
puesta similar una nuestra del año anterior, en cierta medi
da, en el primer punto. Efectivamente hay que reclamar las 
competencias, hay que redistribuirlas entre los Consells In
sulares, y recuerdo esta propuesta nuestra y votaremos que 
sí, efectivamente. Quiero aprovechar simplemente para de
cir que cuando se tiene que entrar en contacto con el nuevo 
Gobierno, nos parece una excelente idea, esto hace que 
una propuesta nuestra que ya presentamos el año pasado y 
que hoy no hemos presentado, no hemos reiterado, pero 
que otro Grupo la ha calcado textualmente, palabra por pa
labra, nosotros lo hemos hecho simplemente por razones 
de oportunidad, porque queremos concederle al Gobierno 
del Estado un margen para saber cual será su futura políti
ca al respecto. 

En cuanto al punto 12, asimismo lo votaremos afirma
tivamente. 

En cuanto al punto 13, si, pero exponemos nuestras 
dudas. Nosotros creemos que todo diálogo, toda negocia
ción es buena, pero aqu[ o hay subvenciones o al final se 
impone la ley del mercado. 

En cuanto al punto 14 estamos completamente de 
acuerdo, la insuficiencia que se constata nos parece muy 
bien, es cierto, hemos de exigir al Gobierno que cumpla 
con sus obligaciones, pero también exigir al Gobierno del 

. Estado que cumpla con sus obligaciones que puedan afec
tarnos y que puedan redundar en beneficio de la Comuni
dad. Ahora, cuando vemos que hay planes billonarios en la 
Península, en transportes, en infraestructuras, etc., creo 
que es un momento oportuno para que también con el nue
vo Gobierno se pueda constatar una vez más la insuficien
cia de financiació de la autonomía, replantear o revisar el 
sistema yen definitiva buscar nuevas v[as, como se propone 
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aquí. 

El nO 15 ya fué una cosa razonada, votaremos que sI y 
en cuanto al punto 16 otra vez estamos en la constatación 
de incumplimientos de leyes, resoluciones, mociones, etc. 
Se habla de inmediatamente o, desde luego, a plazo fijo o a 
sine die. Miren ustedes, los retrasos trmhas veces son eso, 
retrasos por imponderables o por exceso de trabajo, pero 
por favor no nos pongan la duda de que no hay un retraso, 
sino que incluso pueda suponerse. aunque no sea más que 
sospecharse, que más que retraso es una voluntad delibera
damente rebelde al cumplimiento de los acuerdos. 

Nada más. 

EL SR PRESIDENT: 

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

EL SR VALENCIANO I LOPEZ: 

GrAcies, Sr President. 

El nostre Grup Parlamentari es traba en una sintonia 
important amb aquests cinc bloes de propostes de resolució 
que ha presentat el Grup Parlamentari PSM-EEM, a pesar 
que en qualcuna haurem de demanar qualque matisació i 
que ta~bé discrepam d'alguna altra. 

Referent a la primera, on el Parlament manifesta la se
va valuntat que l'Area natural de Cala Mondragó i Cap del 
Mara sigui objecte de protecció integral, tením una pro
posta de resolució id~ntica. Per tant, estam d'acord, ja ínci
dirA en aquest tema el nostre Portaveu. 

La segona resolució, de manifestar la voluntat que l'es
pai natural de Capocorb Nou sigui objecte de protecció in
tegral, efectivament estam d'acord que aquest objecte de 
protecció integral per part d'aquest Parlament: per tant, 
també la votarem afirmativament. 

La tercera resoludó, que demana un pla específic de 
Formació Professional per preveure l'entrada en vig~ncia 
de l'Acta Vnica, nosaltres creim que l'entrada en vig~ncia 
de l'Acta Vnica s'ha prevíst perfectament. El que tal vega
da no s'ha prevíst és la repercussió de l'entrada i en aquest 
sentit, en l'entenimment d'aquesta repercussió, li donarem 
el nostre suporto 

.. 
Referent a la quarta resolució, on es demana que es 

constitueixi un Cansell per a la Formació Professional i 
Ocupació que aglutini tots els recursos, estam d'acord amb 
qualsevol métode que sigui de coordinació i de millorar l'e
fici~ncia i el raciocini d'aquesta Administració. Per tant, 
també li donarem suporto 

Respecte de les unitats m1nimes de conreu, jo record 
que a la primera intervenció que va tenir aquí el Canseller 
d'AgricuItura, ¡'any 87, pel mes de novembre, quan el nos
tre Grup Parlamentari li va demanar una sessió informativa 
perque explicas el seu programa d'actuació en quatre anys, 

ja li vam demanar i vam incidir en aquesta qüestió. En dife
rents ocasions el nostre Grup Parlamentari ha presentat re
solucions en aquest sentit, també estam d'acord amb aques
ta proposta de resolució, aquest Parlament ja n'ha parlat 
altres vegades en aquesta Cambra i els Grups Parlamenta
ris ja ha opinat. 

La Proposta de Resaludó núm. 6 és pareguda a una 
del Grup Parlamentari SOCIALISTA, per tant també li do
narem suport a pesar que 1ú hagi una diferencia que no és 
de matís, és una mica de concepte, pero li donarem suporto 
Vost~ demanen un pla territorial, nossaltres demanam un 
pla territorialitzat, creim que és una mica més precís, pero 
també estam d'acord. 

A la n6m. 7, una constatació del retard d'un compli
mem - ahir es va dir que efectivament s'havia incomplert; 
més cIar, aigua - no queda més remei que donar-li suport 
perqué és una veritat com un temple. 

Proposició núm. 8, s'insta el Govern a dietar mesures 
més restrictives a l'hora de declarar obres com a d'inter~ 
social. Evidentment hi ha un gran laxitud en aquesta qües
tió, efectivament és així, hi ha molta laxitud a l'hora de de
clarar obres com a d'interes social i fins i tot hi ha gent que 
opina que el Govern converteix les carreteres en carrers, o 
sigui que efectivament també donarem suport a aquesta 
proposta de resolució. 

Quant a la núm. 9, fa un any o un any i mig els Grups 
Parlamentaris també es van pronunciar referent a aquesta 
qüestió, a la recepció de TV2 en catalA a les Illes Balears. 
Nosaltres hi vam donar suport en aquell moment i con ti
nuam donant-ne a aquesta proposta de resolució. 

Sobre la Proposta de Resolució núm. 10, sincerament, 
Sr Serra, m'haurA de donar qualque pista, perque voste par
la d'un anomenat Pla Estrategie d'Inversions i tot d'una 
que en va parlar jo vaig pensar: aixo és aquell famós Pla Jú
piter que deien que tendria 10.000 milions, després 20.000, 
després 30.000 i va acabar en fum de formatjada, pero alIo 
era un Pla Extraordinari d'Inversions. Després vaig pensar 
que no era aixo, si tal vegada seria el Pla d'Embelliment de 
Zones Turístiques; tampoc no ho éso Record que el Conse
ller Forcades va parlar aquí de Pla Estrategie, pero el Con
seller Forcades de vegades nosaltres no l'entenem molt. 
Vaíg repassar els meus apunts, he repassat el projecte deIs 
pressuposts, el tom d'Informe Economic i Financer i l'únic 
que he trabat de pla estrat~gie és una altra cosa, un Pla Es
trategie de Pressupostació, suposam que tampoc no és 
aquest. Jo he escoltat amb atenció el Vice-president del 
Govern i encara no m'ha aclarit qui era aquest Pla Estrate
gie d'Inversions, sincerament no l'hem trobat. Si és el Pla 
Júpiter, si vosté es refereix al Pla Extraordinari d'Inversions 
que encara no existeix, perque mai no ha vengut aquí, com 
que nosaltres ja ens vam manifestar contraris, eh aquest cas 
ens abstendríem; si no és així, demanaríem que ens digués 
exactament quin és i el concretas, perqu~ jo li ho die: ens 
haria de donar qualque pista, no l'hem trobat. 

Referent a la Proposició núm. 11, que diu el següent 
"el Parlament reafirma la seva voluntat que les Illes Balears 

c 
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aconseguixin totes les campetencies previstes a l'Estatut -
per aixo s'han previst, perque hi siguin, aixo és evident, crec 
que no cal dir res - així com l'exercici del dret constitucio
nal a la reforma d'aquest per millorar les cotes d'autogo
vern". Que nosaltres sapiguem no hi ha hagut cap concul
cació de cap dret, si ho hem de reafirmar ho podem fer les 
vegades que vulguin, ara bé sobre que "el Parlament insta 
el Govern a iniciar les negociacions a tal efecte amb el nou 
Govern de l'Estat que es constituira i amb els Grups Parla
mentaris de les Corts Generals" jo li voldria fer una reflexió 
en aquest sentit, jo eIs he comptat un per un i com a mínim 
hi ha 13 Portaveus als Congrés de Diputats, només al Con
grés, sense el Senat; si a aquests 13 hi sumam 17 Autono
mies, només que el Govern vulgui tenir una reunió bilate
ral amb cada un, hem de fer 435 reunions. Es molt més curt 
que agafin els Partits i que es faci un pacte entre Partits, 
que és el que proposa precisament el nostre programa elec
toral avalat per una amplia majoria, és el que proposa el 
Grup Parlamentari SOCIALISTA 

Vostes, aquí, tant els del Grup Popular com el CDS, 
com a través d'Esquerra Unida o Euskadiko Esquerra i el 
Grup SOCIALISTA - tal vegada ens quedaria descol.locat 
el Sr Ricci, pero alla hi ha molts d'independents i molts de 
Mixts, per tant tal vegada també trobaria qualcú que podria 
canalitzar la seva veu - és molt més curt arribar a un acord 
entre partits i que aquests partits donin un nou impuls a 
aquests procés autonomic, que assegurin un futur autono
mic estable. Per tant, en aquesta Resoluci9 "núm. 11 ens 
abstendrem. 

Quant a la Resolució núm. 12, he de dir que estic com
pletament d'acord amb el que ha dit el Sr Vice-president 
del Govern. Nosaltres estam d'acord que el Parlament insti 
el Govern a reemprendre el treballs encaminats al desenvo
lupament de la Llei de Consells Insulars, en el que no hi es
tam en absolut és a exercir una major tutela. Per que? Jo li 
ha diré: perque la maxima reivindicació deIs nous Ajunta
ments democratics de l'any 77 i de l'any 79 va ser precisa
ment llevar-se de damunt la tutela de les Diputacions Pro
vincials, aixo va en contra de la Constitució, el dret d'auto
nomia va contra la Llei de Bases de Regim Local. 

Que vol dir, tutela? Tutela vol dir que existeix una ca
pacitat superior de revisar els'actes, aixo vol dir tutela, si 
no volen indicar una altra cosa amb aquesta paraula, pero 
jurídicament la paraula tutela té un contengut ben clar, és 
una capacitat superior de revisar els actes i en aixo no hi 
podem estar en absolut d'acord perque va contra l'autono
mía municipaL En aquest sentit, si vos tes retiras sin o can
viassin l'expressió "exeecir una major tutela", podríem estar 
d'acord amb aquesta resolució; si no, votarem en contra. 

Sobre la resolució nO 13, que el Govern impulsara el 
desplegament del Pacte Intersectorial, rany passat aquí es 
va parlar molt de pacte intersectorial, de germa gran i de 
germa petit i ara resulta que el germa gran no va donar la 
ma al petit i Ji va capolar la ma, pero nosaltres tenim espe
ran~ en aques t tema. Tenim csperanr;a, Sr ' DipU1U1S, que 
el sector industrial millo ri i que el seclor agrícola també 
millori , no som com qualcuns que tenen una visió Lragica 
del terna, lenim esperanc;a i per la nL també avalarem i do-

narem suport a aquesta proposta de resolució i no donam 
per perduts els sectors agrícola i industrial. 

Resolució núm. 14, "el Parlament constata la insufi
ciencia de la finan<sació de la Comunitat Autonoma i insta 
el Govern a replantejar el sistema de finan<sació", d'aixo ja 
se'n va parlar quan es va fer el Debat sobre Finan<sament el 
mes de maig del 88. Si no ho record malament aquí es va 
votar per unanimitat una resolució pareguda; l'any que ve 
s'acaba, per dir-ho de qualque manera, la vigencia de la 
LOFCA, per tant aixo és una qüestió que s'ha de replante
jar, evidentment, i també en aquell debat que es va fer hi va 
haver resolucions que demanaren al Govern que cercas no
ves vies de finan<sament propies i que les dugués aquí i aixo 
no ho han fet, no n'han duta cap, no han fet cap estudi deis 
que havien de fer. EIs duguin aquí també, supos que són 
dins aquesta cartera que el Sr Vice-president del Govern té 
tan plena de resolucions incomplertes. Per tant, efectiva
ment nosaltres ho vam avalar el 88 i el 89 i votarem també 
afirmativament aquesta resolució núm. 14. 

La núm. 15, reiterar una necessitat urgent. Ahir es va 
parlar a bastament de les Directrius d'Ordenació Territo
rial com una eina basica de planificació. La llei donava un 
termini de 8 mesos, van passar els vuit mesos, després deis 
vuit mesos han passat dos anys - paraula que han passat dos 
anys, eh! -, han passat dos anys i vuit mesos i encara no te
nim aquí aquesta eina fonamental. Nosaltres voldríem que 
aquestes paraules es tradulssin d'una vega da en-rets, per 
tant també donarem suport a aquesta resolució núm. 15. 

Per acabar, Sr President, la Resolució núm. 16 és una 
constatació d'incompliment de les lleis - la Proposta de Re
solució núm. 15 és evidentment un incompliment d'una llei 
-, incompliment de resolucions - el Vice-president ja ha dit 
que en tenia la cartera plena -, de mocions i proposicions 
no de llei - no record qui va dir que eren "recados a la ma
dre superiora". Instam el Govern a un compliment rigorós 
deis manaments parlamentaris, que els compleixin, espe
ram que eIs compleixin qualque dia, paraula que esperam 
que els compleixin qualque dia, perque nosaltres no volem 
que la paraula quedi només en a~, en paraules. 

Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamenari POPULAR, té la pa
raula el Portaveu Sr González i Ortea. 

EL SR GONZALEZ IORTEA: 

Gracias, Sr Presidente. 

Yo empezaría por la nO 16 precisamente, por ésta que 
el Sr Valenciano ha glosado ahora con su característico 
gracejo, "constatando el incumplimiento de leyes, mocio
nes, resoluciones y proposiciones no de ley ... ". Mire, Sr Ser
ra, la tercera suya dice que durante el año 1990, un plan es
pecífico de Formación Profesional; en la cuarta, le piden al 
Gobierno que haga un Consell para la Formación Profes
sional y la Ocupación; en la quinta le dicen que antes del 
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próximo período de sesiones presente un Poryecto de ley 
de unidades mínimas de cultivo; en la sexta le piden que 
antes del próximo período de sesiones presente un plan 
territorial de las Islas Baleares sobre la drogodependencia; 
en la séptima, el Plan Cuatrienal de Servicios Sociales tam
bén antes del próximo período de sesiones; la décima dice 
que en el próximo período de sesiones presente el Plan Es
tratégico de Inversiones, bueno, no sé por qué seguir, Sr 
Serra. Esto no es serio, sinceramente no es serio, ya sé que 
usted va a decir que hay parte de estas propuestas que uste
des hacen que ya están pedidas de antes, es cierto, las céle
bres Directrices de Ordenación del Territorio y alguna de 
estas otras cosas, pero yo ya le dije antes - el Presidente se 
refería ayer a eso - que creo que el Gobierno demuestra su 
voluntad de hacer estas cosas yeso es evidente y se va tra
duciendo en obras. 

No es tampoco serio o no me lo parece, sinceramente, 
que cada debate que se hace aquí - por cierto, hoy hay algu
na proposición por parte de otros Grupos de que se hagan 
más debates - acabe en un verdadero torrente de propues
tas que casi siempre consisten en pedirle al Gobierno que 
haga planes y planes y más planes y más programas y más 
estudios y más cosas. Yo creo que eso tampoco es justo y 
que hay que buscar un equilibrio y dejar al Gobierno que 
gobierne, porque desde luego si hace todos los planes que 
ustedes piden me parece que no va a tener tiempo para 
ninguna otra cosa. 

Yendo ya a algunas en particular, de' Cala Mondragó 
ya hemos hablado. Es curioso, Sr Tuells, que usted se refi
riera a la coincidencia de los tres Grupos, coincidencia no, 
que se han puesto ustedes de acuerdo para presentar una 
resolución, por amor de Dios, dicen textualmente lo mis
mo; yo creo en alguna coincidencia, pero no en tantas, en 
esto. se han puesto ustedes de acuerdo, antes ya dije lo que 
nuestro Grupo opina sobre este asunto. 

En cuanto a la segunda, nosotros vamos a abstenernos 
porque nos parece que el tema es de la suficiente enverga
dura y 10 suficientemente delicado como para no despa
charlo ahora alegremente diciendo esto, pero parece que o
tros Grupos no son de la misma opinión. Nosotros vamos a 
ser prudentes en el tratamiento de este tema porque des
pués la imprudencia cuesta o puede costar mucho dinero. 

En cuanto al resto de la propuestas, destacaré algunas. 
No estamos de acuerdo con la Ley de Unidades Mínimas 
de Cultivo y mucho menos con el planteamiento que aqui 
se ha hecho por usted y por algun otro Grupo en el sentido 
que esto tiene un carácter de protección urbanística o edifi
catoria. Yo creo que no van por ahí los tiros, eso sería ob
jeto de otra legislación que se pidió y que parece ser que el 
Gobierno prepara y que en su momento supongo que pre
sentará aquí, sobre tratamiento del suelo rústico, eso en 
cuanto a los derechos edificatorios sobre el suelo rústico o 
sobre el suelo no urbanizable. 

En cuanto al tema agrario, la verdad es que nosotros 
tenemos serias dudas sobre la conveniencia o la utilidad y 
sobre toda la posibilidad de hacer verdaderamente una uni
dad mínima de cultivo cuando en este momento se pueden 

hacer cultivos de gran rentabilidad sobre superficies peque
ftisimas, mientras que enormes superficies no tienen, en 
cambio, la menor rentabilidad. Estoy pensando en cultivos 
hidroponicos, estoy pensando en cosas de ese tipo y por 
consiguiente me parece que eso es legislar por legislar. Es 
esta especie de manía muy socialista, por otra parte, Sr Ser
ra, muy socialista Sr Sebastián Serra, no Sr Pedro Serra; 
con esa propuesta destacan ustedes la S de su leyenda de 
PSM-EEM. 

Respecta al interés social, yo quería decirles también 
que son ustedes reiterativos en algunas cosas. Ha habido 
un debate, una tarde entera que hemos estado aquí discu
tiendo los criterios de interés social, por amor de Dios, ¿o
tra vez que el Gobierno sea restrictivo en criterios de inte
rés social? ¡Si se los hemos aprobado y los hemos dicho to
dos uno por uno, todos absolutamente, ya no me acuerdo 
cuántos, pero 20, 25, 30 criterios por lo menos, que nos lle
vÓ una tarde discutirlos! 

En cuanto a la Propuesta nO 11, le vamos a decir que 
sí, claro, y además me parece importante el segundo párra
fo porque va un poco en el espiritu de lo que nosotros ayer 
contestábamos como Grupo al Presidente del Gobierno. 
Dice "el Parlamento al Gobierno a iniciar las negociaciones 
a tal efecto con el nuevo Gobierno del Estado que se cons
tituirá y con los Grupos Parlamentarios de las Cortes Ge
nerales"; efectivamente, convenirnos con usted, hay que 
abrir, digamos, una nueva cuenta, hay que confiar a pesar 
de todo, hay que confiar a pesar de las escasas esperanzas 
que se pueden tener, a pesar de todo creo que hay que in
sistir. 

Ayer le pedíamos al Presidente y al Gobierno entero 
calma, prudencia, firmeza y que volviera a insistir en las ne
gociaciones, de manera que nosotros estamos completa
mente de acuerdo con su propuesta, a pesar de todo no to
mamos a risa la Ponencia de reforma del Estatuto como al 
parecer se la toma el Grupo SOCIALISTA, afortunada
mente según dicen ellos. 

Nada más. En las restantes hay alguna otra cosa, pero 
realmente es muy tarde y lo dejo ya. Muchas gracias, Sr 
Presidente. 

EL SR PRESIDENT: 

Pel Grup Parlamentari PSM-EEM, té la paraula el Di
putat Sr Sebast.~a Serra. 

EL SR SERRA 1 BUSQUETS: 

Gnlcies, Sr President. 

Anava a comen~r sistematicament, pero em perme
tran un petit canvi, Sres i Srs Diputats, i és que una frase 
m'ha arribat al fans del cervell i la diré tal com l'han dita: 
"la imprudencia cuesta mucho dinero". Sí, Sr Gonzalez i 
Ortea, sí senyor, molt bé, estic d'acord amb voste, 2.000 mi
lions aquesta vegada, eh'! 

Bé, anem per feina amb el to més assenyat possible 

g 
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perqu~ hi ha una gran difer~ncia entre el debat d'ahir cap
vespre i ara, que és l'hora de dir al Govern el que els grups 
d'Oposició creim que no fa i hauria de fer. D'aquí vé la tor
rentada de sugger~ncies, de plantejaments, de problemes i 
també, Sr González i Ortea, no són plans que demana el 
PSM-EEM, són actuacions en un cent per cent, el que pas
sa és que a vegades demanam un pla previ, una llei, com és 
preceptiu, precisament per respecte a la legalitat vigent 
constitucional, estatut~ria, etc., que és totalment obligada. 

Facem uns quants comentaris. Sr Huguet, Cabocorp 
Nou; vos tés segur que no varen demanar al Consell de Go
vern, a l'Ajuntament de Santanyí quina opinió tenia com a 
tal corporació sobre el tema. No, perqué el Plenari de di
vendres vespre a Santanyí no ho va tractar, eh? Per ventura 
ho varen demanar al batle aquí present - bé, ara em pareix 
que no hi és; sí que hi és, no l'havia vist, estava mig amagat 
-, pero evidentment al Pla de l'Ajuntament, de la Corpora
ció, no li ho demanaren. Es més que evident, Sr Huguet, 
que nosaltres no estam implicats en cap deis asumptes que 
vost~ ha dit de CiutadelIa, d'on sigui. A més arnés, miri 
també que ha fet el seu Pa:ttit en aquests lIoes i no cerquem 
bons o dolents, nosaltres aixo no ho cerca m, el que volem 
és la protecció i punto 

Anem a altres aspectes que també cree que hem de 
considerar amb detall, Sr Huguet, i voldríem que fes una 
reflexió sobre el tema. Formació Professional és dar que 
molta gent demana un pla específíc de fo.rmació professio
nal, és una aspiració, l'Acta Unica Europ'ea és un tema que 
és aquí i per tant és una qüestió que preocupa molts de sec
tors, el darrer de tots la Federació de Petita i Mitjana Em
presa, que manifesta públicament que treballem en aquest 
sentit. 

D'acord, estam d'acord, pero anem al punt nO 4, que va 
lligat amb el tres necessllriament, i és ver que la Conselleria 
de Treball ha fet un Decret relativament recent i que, a 
més, va exposar una certa filosofía a la Llei de Pressuposts 
en aquest respecte, fa poes dies, pero és que nosaltres, quan 
parlam en aquests moments d'una formació professional, 
d'un Consell per a la Formació Professional i l'Ocupació, 
qua n parlam d'un organisme - no d'un pla ni d'un estudi, si
nó d'un organisme - és perqu~ volem que hi participin els 
trebalIadors, les organitzacions juvenils, els sindica18, les 
organitzacions patronals, en definitiva és un organisme de 
participació. Per tant, ens pareix que és obligat que s'actui' 
així i no només amb un Decret. 

Anem al tema de la pagesia, al tema del Projecte de 
LIei d'Unita18 Mínimes de Comeu. Efectivament hi hem 
insistit moIt, pero hi hem insistit perqu~ el nostre Grup 
creu que no hem de matar la pagesia i perqu~ creim que en 
aquests moments aixo implica planificació, aixo implica 
d'alguna manera que rendibilitzem els distints productes 
que vulguin fer, pero va Intimament relacionat amb la uni
tat mínima de comeu. 

Indubtablement que per a un producte pot ser una 
unitat i per a un altre producte una altra; a una comarca un 
tipus d'unitat i una aItra, un altre, pero si volem que la pa
gesia tiri endavant a les nos tres illes - maldament sigui po-

queta cosa, ja sabem que de cada vegada és més dificil i més 
complex - actuem. Nosaltres creim que aquesta llei és abso
lutament imprescindible a més de més de tenir en compte 
el que els havia dit abans, els problemes de legalitat a partir 
de les darreres sent~ncies judicials que coneixem. 

Del Pla Quadriennal n'hem parlat prou, deixem-ho es
tar. Ara bé, advertim que hi ha hagut una única reunió de 
coordinació on s'ha lliurat un esborrany de pla quadrien
nal, una sola; per tant, no s'ha donat oportunitat ni temps 
d'opinar pr~cticament a ningú. 

Un tema que m'ha sorprés molt és que vost~ defensin 
un bon compliment deIs criteris sobre els permisos d'obra i 
els interessos socials a zones evidentment no urbanitzables, 
a sol no urbanitzable. M'ha sorpr~ molt, perqu~ entre el 
que aprov~rem aquí amb esperit molt ampli i el compli
ment que llavors en fan, si seguim el BOCAIB, el Butlletí 
Oficial de la Comunitat Autonoma, quedarem esvera18 de 
veure el que la Comissió Provincial d'Urbanisme - el Go
vern, en definitiva - entén per inter~ social: discoteques, 
restaurants, etc., etc., etc. Per tant, evidentment que conti
nuam plantejant el tema. 

Sobre el Pla Estrategic d'Inversions, Sr Valenciano, 
nosaltres tenim tres fon18 sobre aixo i li intent aclarir tot el 
que hem pogut adarir, perqu~ també ens trobam un poc 
com vos te en aquests temes d'adarir certes poUtiques de 
l'Executiu. Fonts: Sr Forcades, Sr Cladera, Pressuposts de 
-la Comunitat per a l'any que ve. Per tant, si el Govern diu 
que existeix aquest Pla Estrat~gic, nos al tres el volem conei
xer i volem que ens l'exposin i volem saber el qu~, és per ai
xo que ho plantejam. Es una font polivalent, Sr Valencia
no, probablement superembullada, ja veurem qu~ és, pero 
vegem-ho. Creim que no és exactament el Júpiter, segons el 
Sr Forcades; creim que tampoc no és el deute públic que 
preparen, creim que és una cosa que es va fer, i el Conse
ller de Turisme parlava públicament de Pla Estrat~gic pre
cisament pel Pla de Reconversió, aixo si que ho tenim acla
rit, ben guardat i ben preparat. Per tant, que ens ha expo
sin, senzil1ame~.t, aixo és el que-volem saber i llavors saber 
el grau de recolzament, el grau de suggeriments que els po
dem fer els distints Grups Parlamentaris. 

El punt núm. 11 ens pareix cIar. No són tantes reu
nions, no hi ha tants de Grups Parlamentaris, són molt més 
poes dels que es diuen i des del nostre punt de vista és ben 
factible negociar una bona reforma de l'Estatut amb el Go
vern de l'Estat i amb els Grups Parlamentaris constitui'ts a 
les Corts Generals. 

Entrem al tema 12, que ha tengut una certa pol~mica i 
és el tema de la majar tutela deIs Ajuntaments. Per qu~ 
parla el nostre Grup de major tutela d'Ajuntamen18? No 
ho fa per anar contra l'autonomia municipal, aixo no és 
ver; nosaltres, parlam, per exemple, d'advertir un Ajunta
ment com el d'Alaior del desastre que ha fet amb l'Argenti
na, on havia de fer una nova exposició al públic que ha anat 
contra la Llei del Sol; advertir Ajuntaments com el de Fela
nitx en el cas del Corso, de trista memoria, que els jutja18 ja 
hi diran la seva; advertir en els casos de Vilafranca, de Fe
lanitx, de Deia, per molts de temes que to18 tenim presents. 
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Si no els pareix bé el terme tutela, nosaltres demanam 
que acceptin un canvi, "exercir un major seguimemt de le
galitat i assessorament respecte deIs Ajuntaments", no te
nim cap problema, perque un majar seguiment de legalitat 
incIou decret d'alcaldia, acta de les comissions de govern, 
plenaris i, a més a més, Sr Huguet, voste ha dit que vostes 
segueixen els plenaris, les actes deIs plenaris, estic segur 
que aixO no és cert i, si ha fan, eIs efectes són mínims i a 
més a més crec que hi ha certs Ajuntaments que ni tan sois 
els envíen les actes i dubt que vostes les reclamin. 

Veig que el Hum és ences. Reiterar només que, evi
dentment, quan nosaltresparlam d'incompliments, tenim 
un seguiment estricte i que tots en tenim memOria precisa i 
que quan parlarn de reiterar la necessitat urgen l que pre
sentin les Direclrius d'Ordenació Territorial no hem posat 
immed.ial, com el CDS, hem posat urgent, perO valgui l'ex
plicacíó que entencm que és ben urgent ¡ que s'hauría de 
fer immediatament. Per cert , Sr González i Onea, vos le sap 
ben bé que amb aquestes Directrius d'Ordenació Territo
rial no és que demanem un pla abstracte, són una cosa que 
diu la llei i que ja s'hauri.a d'haV'er fel. 

EL SR PRESIDENT: 

Acabat el debat sobre les propostes de resoludó del 
Grup Parlamentari PSM-EEM, passam a debatre les pro
postes de resolució que presenta el Grup Parlamentari SO
CIALISTA 

Per fer la defensa d'aquestes propostes, té la paraula el 
Portaveu Sr Francesc Triay. 

EL SR TRIA Y I LLOPIS: 

GrAcies, Sr President. Sres i Srs Diputats. 

Sobre Cala Mondragó no hi ha cap casualitat ni cap 
coincidencia, és cIar que els tres Grups en hem posat d'a
cord per redactar una proposició i posar-la la primera de la 
llista. Per tant, aquí no hi ha hagut cap casualitat, volem 
que el Parlament es manifesti a favor de la protecció inte
gral, que manifesti que hi ha una voluntat que els valors 
que existeixen es mantenguin intactes i que mitjan<;ant la 
gestió de la naturalesa, es potenciYn. Protecció integral, de
manam. Que vol dir, aixO? Vol dir mesures jurídiques que 
garanteixin un estatut permanent contra qualsevol amena<;a 
de destrucció en termes generaIs, del tipus que sigui, IOgi
cament incloent les d'edificació i d'urbanització. 

Sembla que hi ha hagut un canvi important en aquesta 
mathia, un canvi d'actitud, jo ahir ja vaig donar aquí l'en
horabona per aquest canvi d'actitud, a pesar que després no 
m'ho reconegueren en les repliques que hi va haver i, per 
tant, que no hi haura cap dificultat perque s'aprovi aquesta 
Proposla de Resolució. Tant si s'ha de fer parc natural, 
com si s'ha de fer area d'especial interes com si s'han de fer 
les dues coses, en quaIsevol cas aquesta declaració que no
sal tres propugnam avui va bé. No és una cosa irrelevant, 
perque nosaltres entenem que un debat de la importancia 
del que hem tingut aquests tres dies no pot acabar sense 
una definició del Parlament - i si és unanime molt millor -

sobre aquests valors i aquesta protecció necessaria de Cala 
Mondragó. 

Actitud del Govern amb motíu deIs reiter~ ts, freqüents 
, abundantS i ba bitua ls incompliments de lleis, resolucions, 
mocions i proposicions no de llei del Parlament. Sres i Srs 
Diputats, és una actitud positiva l'incompliment per pan 
del Govern de la Llei d' Acció Social, en materia del Pla 
Quadriennal d' Acció Social, que ja n'hem parlat repetides 
vegades, per al qual es va donar el llarguíssim termini de 
dos anys per executar-Io i que s'ha sobrepassat amplia
ment? No, no és una actitud positiva, és una actitud criti
cable. Es una actitud tolerable l'incompliment per part del 
Govern de la Llei d'Ordenació Territorial que va establir a 
gust seu vuit mesos per redactar l'avanc; de les Directrius 
d'Ordenació Territorial i que aquests vuit mesos es van 
complir ara fa dos anys? No és una actitud tolerable. Hem 
de quedar passius davant aquestes actituds? No, crec que 
les hem de desaprovar, que les hem de criticar. 

Els incompliments de les resolucions relatives als crite
ris del Pla Director de Carreteres, als criteris del Pla Direc
tor de la Serra de Tramuntana, aIs criteris del Pla Director 
del Pla de Mallorca, al Pla Extraordinari d'Inversions, al 
Pla de Desenvolupament Regional, als criteris del Pla Di
rector d'Equipaments Comercials demostren una actitud 
constructiva del Govern en relació al Parlament? Consoli
den el paper de les diferents institucions de l'Autonomia i 
en particular el paper d'aquest 1?arlament? No, demos tren i 
evidencien una actitud negativa que desgasta, que escarneix 
el paper d'aquest Parlament. Són actituds criticables, vitu
perables. 

Els incompliments de resolucions de debats generals -
i no em referiré als que hagi proposat el nostre Grup, per
que aixo és indiferent quant al tema que aquí es tracta -
proposades per quaIsevol Grup i qualsevol hagi estat el 
sentit del vot del nostre Grup en relació amb aquestes, res
tudi financer de les fonts de captació de nous ingressos per 
a la Comunitat, el centre pilot d'experimentció de nous re
guius que investigui les aplicacions de les aigües depurades, 
el Consell de Turisme com a Organ de participació i consul
ta deIs agents sociaIs i econOmics amb incidencia en el sec
tor, el Consell EconOmic i Social, la regulació deis Ajunta
ments turístics amb regim de multipropietat o time-sha
ring, l'estudi estructural de les mancances de serveis públics 
de la Comunitat AutOnoma, eIs estudis deIs moviments mi
gratoris deIs darrers sis anys per estudiar i relacionar l'evo
lució de l'atur amb l'aplicació del Fans de Compensació In
lerterritorial, el Fons de Cooperació Local i Intermunici
pal, la identificació deIs serveis mínims a prestar per l'Ad
ministració AutonOmica aixf com els seus nivells de presta
ció. 

A ac;o hi hauríem d'afegir - no els duc aquí perque se
ria massa llarg - l'incompliment de mocions conseqüencia 
d'interpel.lacions, de proposicions no de llei, que farien 
una llista llarguíssima. 

Sres i Srs Diputats, ha d'admetre, ha d'aprovar el Par
lament aquestes actituds del Govern vers aquesta Cambra? 
Crec que les ha de condemnar, que les ha de recusar. Són 
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incompliments reprovables, proposam que el Parlament els 
recrimini, que els retregui i així ho manifesti i expressi; que 
el Parlament manifesti que aquests incompliments, per rei
terats i per habituals, exigeixen una expressió de disgust, de 
rebuig, de desaprovació; que els incompliments del Go
vem, en una paraula, defineixert una actitud reprovable. 

I passem a temes manco seriosos, manco greus, que 
exigeixen menor gravetat en el seu plantejament. La situa
ció de l'endeutament de la Comunitat Autónoma comen~ 
a ser molt important. Fins a l'any 88. sembla ja realitzat, 
2.650 milions de pessetes; de l'any 89 no sabem quina és la 
realització, pero autoritzats, 2.000 milions de pessetes. Cre
dit extraordinari per les pluges torrencials del mes de se
tembre, 10.000 milions de pessetes; pressupost de la Comu
nitat Autónoma per a l'any 1990,3.000 rnilions de pessetes; 
organismes autónoms de la Comunitat Autonoma per a 
l'any 1990, 5.600 milions de pessetes. 

Sumen 22.150 milions de pessetes autoritzats. Sumem
hi en tot o en part simplement la part que correspongui de 
1.950 milions de pessetes de-Cala Mondragó, que probable
ment s'aprovaran; la part que pugui tocar d'altres arees en 
situació pareguda a Cala Mondragó i que es vulguin acollir 
a un estatut similar; el Pla d'Embelliment de Zones Turísti
ques - 60% de 25.000 milions en el cas que tots els projec
tes que segons la premsa pugen aixo, hi entrassin, serien 
15.000 milions -; PROPOM, 10.000 milions a clrrec de la 
Comunitat Autónoma; problemes de la CAP, -camp Ma
llorquí, etc., quantitats indeterminades. 

No faig gens ní una mica de demagogia, tot són xifres i 
resultats exactes de documents que es manegen aquí, xifres 
que parlen per si mateixes que fan que hi hagi un endeuta
ment present i compromes de cara al futur que exigeix com 
a mínim el plantejament d'un pla financer per afrontar amb 
tranquil.litat. amb seguretat i amb consciencia el costos fi
nancers, interessos i amortitzacions que aquest deute pro
duira en el futur, sense cap plantejament ni prejudici previ, 
pero necessitat de coneixer la situació real i les previsions 
de futuro 

Consells Insulars en materia d'urbanisme. Creim que 
aquesta materia ha de ser la primera fita de desenvolupa
ment de la Llei de Consells Insulars per anar cap a la des
centralització de la Comunitat Autónoma. Fa més d'un any 
que el Grup Parlamentari SOCIALISTA va presentar la 
Proposíció de Llei davant la Comissíó Tecníca Interinsular; 
presenta m aquesta resolució, volem que s'aprovi perque es 
rompí la indolencia que demostra la Comissió Tecnica In
terinsular i la Sub-comissió creada en el seu ambit. Creim 
que és necessari, en aquest sentit, que el Parlament expressi 
coLlectivament i formalment el que cada un de vostes han 
reconeugt en públic o en privat, que estan d'acord que 
aquesta materia d'Urbanisme vagi als Consells Insulars i 
que, per tant, esper que també sera una resolució d'ampli 
recolzament que dinamitzi d'una manera nlpida els treballs 
de la Comissió que ho estudia. 

Greus problemes d'aigua i de clavegueram als nuclis 
urbans de les llIes Balears. A l'illa de Mallorca, segons la 
valoració feta en el Consell Insular de Mallorca, hi ha un 

deficit de més de 12.000 rnilions de pessetes en les xarxes 
de distribució d'aigua potable i clavegueram, més de 12.000 
milions de pessetes. Suposem que les xifres de Menorca i 
Eivissa són en una proporció pareguda en relació amb la 
seva població, potser inferior, pero en tot cas gens menys
preable. Proposam que el Parlament expressi la prioritat 
d'aquests tipus d'obres que en la terminología academica i 
professionaI es diuen d'engínyeria sanitaria, perque són ga
ranties núnimes de la salut pública i perque defineixen els 
nivells mínims de la qualitat de vida. A més, feim la nostra 
pro posta en el sentit que aixo es faci en coopera ció, amb la 
col.laboració económica de la Comunitat Autonoma envers 
els Consells Insulars, que és una materia que c1arament ha 
de ser gestionada per aquests en el seu paper de coopera
dors de la gestió municipal en els serveis mfnims d'obligada 
prestació, els quals - aquests d'aigua i clavegueram - hi són 
qualsevol sigui la grandaria de la població i del municipi. 

Sobre política turística proposam fer un debat en el 
próxim període de sessions. Crisi sí, crisi no; creixement le
gal, creixement il.legal; evolució de la despesa turística, el 
volum total del producte turístic, el Pla d'Embelliment, 
Projecte de Llei de Modernització, Llei d'Ordenació de 
l'Oferta Turística, aquests són els temes que aquests dies 
són damunt la taula, tal vegada d'aquí a tres o quatre mesos 
els problemes o els temes d'actualitat seran uns altres, pero 
tota aquesta discussió que ha informat una part molt im
portant del debat d'aquests darrers dies crec que demostra 
la necessitat de fer, dos anys i mig després de la que varem 
fer, una altra revisió de l'estat de la qüestió, una discussió 
monografica amb molt més temps per poder prendre les 
posicions polítiques pertinents. 

En aquesta materia turística també creim que abans de 
I'inici de la proxima temporada turística el Govern hauria 
de fer l'esfor~ de completar totes les inspeccions necessa
ries als establiments d'allotjaments turísties per garantir 
que les mesures contra incendis i els mlnims sanitaris es 
compleixen d'una manera severa i estricta, i aquí vull re
cordar, només com a aportació complementaria, que en el 
document, que s'ha reproduH molt, deis tour operadors bri
tanies, quan fan l'estudi del sector turístic espanyol insistei
xen - tant en les recomanacions que fan a les autoritats com 
en les peticions que fan als hotelers - en aquesta materia 
que preocupa enormement els ciutadans britanies que ve
nen de vacances a les Illes Balears i que supos que és per
fectament extrapolable al turista d'altres nacionalitats: se
guretat contra incendis, procediment de lluita contra incen
dis a tots els establiments turísties. 

Volem un debat sobre Indústria, proposam que ja es 
faci a final d'any, un debat sectorial, monografic, on pu
guem tractar amb certa profunditat i exhaustivitat el que 
fins ara s'ha considerat una maria. Tothom sap que era una 
maria en aquell temps: aquelles assignatures d'Educació Fí
sica, Formació Religiosa i Educación del Espíritu Nacio
nal; dones jo crec que dins el Govern aquest tema de la In
dústria s'ha anar convertint a poc a poc en una maria i que 
l'haunem de convertir en una assignatura important, al
manco els Diputats, i per aixo creim que seria positiu per a 
tots - per al Govem i per als Grups Parlamentaris i també 
per les solucions que es puguin donar - fer aquí per prime-
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ra vega da un debat monogrAfic sobre aquesta qüestió. 

També proposam que el Govem posi en manca un Pro
jecte de Llei - ho ha de fer per Projecte de Llei perqu~ el 
que proposam és una empresa pública - per crear un Cen
tre d'Informació Industrial a imatge deIs que existeixen a 
altres Comunitats Autonomes i que serveixi per donar in
formació en mat~ria de comen; exterior, en accés al banes 
de dades sobre les diferents mat~ries que existeixen amb ca
racter estatal, que informi sobre les empreses de les Illes i 
els seus productes, sobre la propietat industrial, sobre les 
normes t~niques vigents a cada país, que doni assessora
ment, etc. 

Resid~ncies de tercera edat, per a vAlids i assistides. Ja 
vam veure durant el debat que efectivament hi ha actua
cions, pero que són actuacions puntuals , que són actua
cions que no res ponen a una planificació, que no hi ha 
prioritats. Volem que hi hagi aquesta fixació de prioritats, 
que hi hagi aquest pla, aquest document previ per poder fi
xar les actuacíons; un docl!ment preví que, arnés, respon
gui a les necessitats que hi ha en aquesta mat~ria. 

En el Pla de Salut Mental que fa poc va ser presentat 
pel Govern aquí, al Parlament, es diu clarament que s'han 
de delimitar les residencies assistides per a la tercera edat 
d'aque11es que s'hauran d'encarregar del tractament i l'as
sistencia de les persones amb problemAtica psiquiAtríca. 
Tots sabem que en aquest moment hi ha 1in gran confusió 
entre a110 que són hospitals psiquiAtrics i l'assist~ncia assis
tida a persones de la tercera edat, que el psiquiAtric funcio
na com un calaix o magatzem de persones d'edat desvaria
des, que realment els psiquiAtries no ten en la funció de 
prestar aquest tipus d'assist~ncia i que s'han de crear 
aquestes residencies assistides, que s'han de crear residen
cies per a persones que es valen per si mateixes ¡que aixo -
s'ha de fer amb estudis i amb una planificació en funció de 
necessitats i de poblacions. 

Del Pla territorialitzat de Drogues, la veritat és que 
cree que ja se n'ha parlat tant en les anteriors interve~cions 
deIs diversos Grups Parlamentaris, que puc passar perfeeta
ment per damunt i demanar simplement que ens ho apro
vin en els mateixos termes, si arribam a temps a aquesta a
provació i ja no s'ha aprovat per aportació d'un altre Grup 
Parlamentario 

Per últim, un Pla d'Infrastructura Cultural de les Illes 
Balears que articuli el conjunt de cases de cultura, bibliote
ques, museus, arxius, etc., que es proposen com a xarxa cul
tural bAsica. Fa uns anys varo aprovar en aquest Parlament 
una resolució que no es va arribar a complir mai, que de
manava que les actuacions del Govern en materia cultural -
també s'estenia a altres tipus de materies esportives - es 
fessin coordinadament amb Ajuntaments i ConselIs Insu
lars. Aquest és una mica l'objeetiu del programa que dema
nam aquí, una planificació de les necessitats bAsiques amb 
una articulació deis esfor~s de les entitats que tenen la ca
pacitat d'aportar-hi: l'Estat, els ConselIs Insulars i els 
Ajuntaments. 

Moltes gracies, Sr President. Moltes gracies, Sres i Srs 

Diputats. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr Vice-president del Govern, Sr Joan 
Huguet. 

EL SR VICEPRESIDENT DEL GOVERN (Joan Hu
guet i Rotger): 

Sr President. Sres i Srs Diputats. 

Efeetivament, Sr Triay, no és una coincid~ncia, és una 
resolució feta conjuntament pels tres Grups i presentada 
de manera individual per cada un, jo no he parlat en cap 
moment de coincid~ncia des d'aquesta tribuna, és més, em 
sembla que he dit que s'havien posat d'acord per fer-la, pe
ro que em semblava que en aquest moment ja no era neces
sAria, la qual cosa no vol dir que es pugui interpretar que el 
tema sigui irrelevant, la interpretació que s'ha de fer no és 
aquesta, en absolut, pero l'aprovació d'aquesta resolució no 
dóna cap norma jurídica al futur de Cala Mondragó, la nor
ma jurídica la hi donará la resolució final que prengui 
aquest Parlament quan es tractin la Proposició de Llei i el 
Projeete de Llei d'una manera paraLlela, i si al final és pos
sible declarar-ho Pare Natural d'Utilitat Pública per part 
del Govem de la Comunitat Autonoma, a~ és el que li do
narA la norma jurídica: o Espai Natural d'Especial Interes, 
que és l'a1tra proposta que hi ha en aquest Parlament i que 
pot ser que sigui perfectament compatible amb l'altra for
ma jurídica, vost~ és bastant més expert que jo en aquests 
temes, pot ser perfeetament compatible i per tant a~ és el 
que donarA aquesta norma jurídica. 

Es ciar, qua n a la primera intervenció jo he fet el plan
tejament sobre la pro posta del representant del CDS, no he 
demanat que es retirés perque fos irrelevant, ho he dema
nat perque el pronunciament precisament ja s'ha fet per 
part d'aquest Parlament, tots els Grups Parlamentaris s'han 
manifestat al lIarg del debat, alguns han subscrit una pro
posició de lIei i d'altres que sustenten el Govern han pres 
una altra actuació conjuntment amb el Govem. Per tant, jo 
he demanat a veure si a~ es retirava, s'ha dit que no, fins i 
tot el Sr Pascual ha fet una altra interpretació que anat més 
enfora, una resolució ve a ser una proposició no de lIei que 
pot vincular la decisió final del que ha de ser la discussió 
tant de la Proposició de LIei com del Projeete de LIei, sem
bla que a~ no s'accepta o no es vol entendre, no hem de 
discutir aquest punt; si es manté, com veig que ja s'ha ma
nifestat, tots els Grups han manifestat quina seria la seva 
postura. 

Anem al punt núm. 2, ja hi tornam a ser una i una al
tra vegada, les denúncies que voste ha fet des d'aquesta tri
buna són denúncies d'incompliment. Jo li demanaria a vos
t~ i en aquest to li ho die, exceptuant aquelles que vénen 
marcad es per la llei, com pugui ser per la Llei d'Ordenació 
del Territori, pel tema de les Directrius o per la LIei d'Ac
ció Social, el tema del Pla Quadriennal, exceptuant aques
tes, moltes de les altres resolucions que voste ha assenyalat, 
repassi la Resolució, la Moció o la Proposició no de Llei 
amb la intervenció que fa el representant del Govern en ca-
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da cas i amb el termini, la qual cosa no justifica que en 
aquest moment qualcuna no s'hagi complit, pero que al
manco moralment - si em permet aquesta expressió - justi
fica que hi hagi hagut una advertencia previa. 

Voste sap si hi ha cap altre Parlament de Comunitat 
Autonoma que aprovi tan tes i tantes resolucions, mocions i 
proposieions no de llei com s'aproven aquí? Si em permet 
una broma, d'aquÍ a final de Legislatura hauríem de crear 
un organisme dins el Govem que es digués de compliment 
de resolucions, mocions, proposicions no de llei i dedicar
se "full-time" a aquesta activitat. Ara bé, a~o no vol dir que 
aquest Govem no tengui intenció de donar compliment a 
totes les resolucions, a totes les proposicions no de llei i 
mocions que aquí es vagin aprovant ni de prop fer-hi. 

Si voste expresa una queixa sobre el grau d'incompli
ment, jo traet de donar-li una justificació~nvincent o no, 
pero una justificaeió. Una altra cosa és que dins aquesta 
queixa, com han fet aquí altres Grups Parlamentaris em
prant altres termes, voste inclou un altre aspecte per a mi 
bastant greu i és reprova/el Govern de la Comunitat Auto
noma. Amb una lectura benevola s'ha d'interpretar que 
aquesta reprovació afecta únicament i exclusivament el 
compliment o no compliment d'aquestes resolucions, la 
qual cosa, si és aquesta la interpretació, vol dir que ens a
prova la resta per exclusió. 

Sr Alfonso, li deman el mateix respecte que jo he tin
gut al seu Portaveu. Gracies. 

Aquesta reprovació entenc que no es pot plantejar d'a
questa manera, pero l'acceptam. L'acceptam, pero siguem 
seriosos i cada u que mediti per si mateix, si es trobés als 
banes del Govem, si veu o no veu factible - anem al cas hi
potetic - que aquest Govern complís tots els mandats parla
mentaris si s'aprovassin totes les resolucions avui presenta
des. Siguem honrats, cada u que es contesti a si mateix i sa
bra si es pOl reprovar o no, i amb el mateix llistat de no 
compliments s'ha de dur paral.lelament elllistat de tots els 
incompliments. 

Respecte de la Resolució núm. 3, jo li he dir que les xi
fres que voste ha esmentat són xifres, no són demagogi
ques, els plantejaments és una altra cosa. En aquest mo
ment el servei de deute només suposa el 6,5% deIs ingres
sos i vos te sap que no hi ha cap necessitat de fer cap estudi 
mentre a~o no arribi al 25% deIs ingressos, i no hi arriba, 
perque allo que es mesura cada any són els interessos més 
els pagaments de les amortitzacions, a<;o és el que es mesu
ra cada any sobre el deute i ac;o, com li die, suposa un 6,5%, 
la més baixa de totes les Comunitats Autonomes. Reacció 
del Govem Socialista a Madrid: Vostes el que han de fer és 
endeutar-se més, amb aquests nivells que duen tenen molta 
capacitat d'endeutament i ho sapo Per tant, no és necessari 
presentar aquest Pla Financer d'Endeutament. 

De la Resolució núm. 4 n'hem pres bona nota, total
ment d'acord, cosa que també li agraesc, Sr Triay. He d'in
terpretar que aquÍ ha de convocar les subcomissions una 
vega da que s'ha fet la primera convocatoria i si estic equi
vocat li agrairia que em corregís, una vegada que el Presi-

dent de la Comissió Tecnica Interinsular va fer la primera 
convocatoria i va anar a la primera convocatoria de la Sub
comissió, si no ho record malament sembla que es va que
dar que s'autoconvocaria la Subcomissió, sembla, ja que no 
estie integrat dins aquesta Subcomissió, pero no es preocu
pi, ho accepto i li garanteixo que dema o dema passat con
vocaré la Subcomissió en materia d'urbanisme perque es 
tractin aquests temes que semblen que van pendents. Ho 
accepto i s'aprovi o no li dic que ho faré exactament igual, 
pero que consti - que consti, repassarem les actes - que 
s'havia quedat d'aquesta manera, que la Subcomissió s'au
toconvocava una vegada que l'havien convocada per prime
ra vegada. 

Respecte de la núm. 5, l'únic que li he de dir és que la 
intencionalitat de la resolució potser voste I'ha expressada 
en la seva interven ció. A Mallorca tenim un deticit de 
12.000 milions de pessetes per aclarir aquest assumpte, re
passem la Llei de Bases de Regim Local per veure a qui 
correspon aquesta materia, pero així i tor, Sr Triay, voste 
sap que el Govern de la Comunitat Autonoma no solament 
hi ha participat, sinó que hi participa, i sap que hi ha un 
preacord entre els Consells Insulars sobre aquesta materia 
a fi i efecte d'engreixar el Pla d'Obres i Serveis economica
ment, exactameni amb els mateixos percentatges, una mica 
més dels percentatges que els darrers anys ha anat invertint 
el Govern de la Comunitat Autonoma de manera unilate
ral, més que a0, i s'ha reflectit en els pressuposts de l'any 
1990, al Projecte de Pressuposts. 

Respecte de la núm. 6, un debat sobre política turísti
ca. Vostes han repassat el discurs del Debat de l'estat de la 
Comunitat Autonoma i molta part ha estat un debat de po
lítica turística, d'on arrenclvem, quina situació tenim i qui
nes eren ls mesures de futur. Aquest Parlament ja ha fet 
debats de poHtica general en materia de turisme, per tant 
consideram innecessari - i aixo ja és una practica habitual -
que després d'un debat de l'estat de la Comunitat Autono
ma surtin debats sectorials, sobre els quals aquest Govem 
no té res en contra, pero surten debats seetorials que vestits 
com a debats generals tenen el matix tractament que el De
bat de I'Estat de la Comunitat Autonoma. 

Una cosa o l'altra: per fer debats sectorials basta que el 
seu Grup presenti una interpel.lació sobre la polftica turís
tica o industrial que du el Govern de la Comunitat Auto
noma, aquesta és una altra figura, pero voste plan teja un 
debat sectorial vestit com a debat general, és a dir, un debat 
amb les mateixes característiques que aquest que hem ce
lebrat durant aquests tres dies. Aquesta resposta que ser
veixi també per al debat que voste demana sobre política 
industrial. 

Respecte de la resolució núm. 7, ¿vos te sap, Sr Triay, 
que fa cinc anys tots els establiments turísties o un gran 
percentatge d'establiments turísties anties d'aquestes illes 
no tenien sistema contra incendis? Voste sap que amb la 
política d'aquest Govern, avui, només en quatre anys, més 
del 60% d'aquests establiments ja en tenen? Cree que és 
una notícia que s'ha de tenir, la qual cosa significa que la 
política feta sobre les previsions del Govern i per la matei
xa Conselleria de Turisme ha funcional. Que ens agradaria 
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que fas al1oo%? CIar que sí, peró poc a poc es fa caml, no 
es pot fer tot en un día. 

Sobre les inspeccions sanitáries, jo cree - cree, no; vos
t~ ho sap - que aquestes inspeccions es reaUtzen en propor
ció al nombre de visitants, en proporció al nombre d'esta
bliments, de la maleixa manera que s'han denunciat defi
ciencies en aquest camp, l1i ha hagut o han provocaL mals 
no vul1 dir irreparables. perO s[ qualque mal que fa que es 
generalitzl que el establiments no reuneixin les condicions 
sanililries pertinenls. Es més, lli ha casos tan curiosos que 
(al vegada qualque establiment, ja sigui de restauració o tu
rfstic, de gran anomenada, per una circumstancia en con
cret pot tenir un problema sanitari i pot ser que altres esta
bliments de restauració, per exemple, de molt manco ano
menada no en tenguin, agó són casos particulars, cosa que 
no vol que es trobin en unes condicions sanitaries que no 
siguin bones. Efectivament, Sr Triay, s'han d'intensificar 
aquestes inspeccions perque ens jugam molt perque la salu
britat d'aquests establiments sigui la més adequada. 

Respecte de la Res"olució núm. 9, aquesl Govern entén 
que no és necessari agó que voste demana i ha explicat 
aqu!, perque ha explica! quin era el sentit. Aquesta [llnció i 
aquesta missió es pOI fer a trav,és de la Conselleria de Co
mer~ i Indústria i si no, a través de l'Empresa Pública de 
Foment Industrial. 

Respecte de la Resolució núm. W:U hem de dir que 
a~ s'ha d'inlegraT dins el Pla Quadriennal que s'ha de pre
sentar en aquest Parlament. Va integrat dins aquest Pla, 
per tant no facem dos plans; necessAriament aquesta pro
posta que vost~ fa aqur ha d'anar reflectida dins aquest Pla 
Quaddennal i no fa tanta esto na, fa quatre mesos que havia 
d'haver entrat I no ha enlrar aquest pla i jo Ii assegur que. -
s'hi fa feina j que entrara properament en aquest Parla
ment. 

Respecte de la Resolució núm. 11, don per reprodui"da 
la mateixa resposta que he donat als altres grups poHtics, i 
respecte de la núm. 12 no l'he acabat d'entendre, no die 
que vost~ no s'hagi explicat, tal vegada és que ja estic molt 
cansat i no l'he acabat d'entendre. No sé si demana un in
vemari d'infrastrucLUres cullurals o un pla d'infrastructures 
culturals, perque una de les seves expressions diu que hem 
de saber municipi per municipi quines són les necessitats 
d'infraslructures culturals. Vas a qualsevol municipi i de
manes: Vols una casa de Cultura? Si. Teniu tcatre? No. 
T'agradaria tenir-ne un? Sí. Teniu bibilioteca pública? No. 
En voldríeu una? Si. Teniu hemeroteca? 

Vull dir que fer un pla o un inventari de neccessitats 
culturals ideals o utOpiques de cada poble és facilíssim; una 
altra cosa és que aquest pla d'infrastructura cultural abasti 
no solament el que en aquests moments es trobi dins l'am
bit de la Comunitat AutOnoma, sinó les previsions reals, ja 
sigui mitjan~nt aCluacions conjuntes amb agrupacions de 
diferents nuclis de població per lractar de teuir uns equipá
ments culturals adients a aquestes allures de segle en que 
em; trobam. 

En aquest procés la Conselleria de Cultura, Educació i 

Esports ja ha anunciat aqu1 que hi fa feina i no és cert que 
aquest Govern no tengui, per exemple, un Pla d'Infrastruc
tures Esportives, aquest Pla va ser un deIs primen; que es 
va elaborar en l'anterior Legislatura, on 11i ha havia esta
blertes les instaLlacions que en aquell momenl es trobaven 
en rea1ització, quines necessitats es tenien í quines serien 
les imal.lacions ideals que haurien de tenir tots els munici
pis de les IIles en el futur i agó, si no ho record malament, 
no sé si anava relligat, era COrn un fitxer vennell amb I'es
cut daurat a sobre i em sembla que hi ha certs Consellers 
deIs diferents Consells Insulars que ho tenen. Per tant, COn
sideram també que és innecessari. 

Gracies, Sr President. 

EL SR PRSIDENT: 

Per part del Grup Parlamentad CDS, té el paraula el 
Diputat Sr Tuells. Digui, Sr Triay. 

EL SR TRIA Y I LLOPIS: 

Per una qüestiÓ d'ordre, Sr President. D'acord amb el 
Reglament, crec que tenc dret a replicar com els altres Por
taveus al Sr Vice-president. 

EL SR PRESIDENT: 

Els altres Portaveus no han replicat fins al final, Sr 
Triay. 

EL SR TRIA Y I LLOPIS: 

Bé, en qualsevol cas hi tenc dret. 

EL SR PRESIDENT: 

No sé si hi té dret, perO en aquest moment no Ji don la 
paraula. 

EL SR TRIA Y 1 LLOPIS: 

Bé, li hi agraesc molt, eh? 

EL SR PRSIDENT: 

El Sr TueIls té la paraula. 

EL SR TUELLS I JUAN: 

Muy rápidamente, en cuanto a las propuestas de reso
lución que presenta el Grupo SOCIALISTA A la primera 
nosotros VOlaremos que sr y yo, Sr González Ortea, le quje
ro agradecer su aclaración o su manifestación que me da 
pié a esta aclaración. Yo, claro, he querido decir que había 
una coincidencia - si vale el término, y no hay més que re
mitirse al diccionario - o sea una convergencia, una coinci
dencia conceptual en la ideación. Es obvio que en la redac
ción concreta nos hemos puesto de acuerdo y ha podido ser 
redactada de una forma u Olra conjunta o separadamente. 
Si ustedes quieren que:, Les cedamos .nuestra propuesta, se la 
cedemos gusto os; la proponen ustedes, ésta, la del PSM-
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EEM, la del PSOE, y nosotros la votamos igualmente. 

Lo que nosotros queremos decir en este pUllto es que 
creemos necesario que el Parlamento, el Pleno; no cada 
uno de los Grupos Parlamentarios por separado y en este 
foro O fuera, se pronuncie y a ser posible per unanimidad. 
Es lo que nos agradarIa, no queremos decir otra cosa y cre
emos, además, que ustedes, según la manifestación de ayer 
del Presidente del Gobierno, están por la labor y por eso 
seda de agradecer y ería un motivo de satisfacción que to
dos los Grupos Parlamentarios, incluido naturalmente el 
suyo, votásemos hoy ésta u otra propuesta, separada o con
juntamente o una transacción, como ustedes quieran; insis
to en que les cedemos la nuestra si ustedes lo quieren. 

En cuanto a la segunda propuesta, entendemos que 
quizá la redacción no es excesivamente afortunada. Miren 
ustedes, nosotros estamos en contra de victimismos y de ca
tastrofismos; creemos que un Gobierno, sea aquf, en esta 
Comunidad, o sea el Gobierno de la Nación, del Estado, en 
principio se esfuerzan en hacer su cometido o su labor lo 
mejor posible. Hay imponderables, hay prioridades que se 
pueden cumplir, otras quizá no lanto, en definüiva hay li
mitaciones. Si ustedes dicen que el Govern ha incumplido 
unos determinados acuerdos, resoluciones, leyes y que por 
tanto ese incumplimi.enlo merece una reprobación, es de
cir, la actitud de incumplimiento de sus acuerdos merece 
una reprobación, nosotros estamos de acuerdo, no creemos 
ni querernos que pueda ni deba entenderse otra cosa distin
ta, me parece que la intervención del Sr Triay lo ha aclara-
do correctamente. . r; : . 

En cuanto al tercer punto, votaremos que sí. 

En cuanto al cuarto, igualmente votaremos de forma 
afirmativa. Nosotros entendernos que cuando ustedes dicen 
que los ConseUs Insulares asuman de forma pLena la com
petencias en maleria de urbanismo en el menor plazo posi
ble, lleva impHcHo un etcétera en materia de urbanismo, 
por ejemplo, a ((tulo enuncialivo y no limitativo, ésta y 
olras competencias que en el futuro deban transmirírseles. 
En este c.'lSO nosotros estamos perfectamente de acuerda; 
insisto, creo que es tO es una expresión que implica que la 
transmisión de esas competencias sean, eec., etc., e tc. 

En cuanto al punto quinto, votaremos igualmente que 
sí. 

En cuanto al punto sexto, nos abstendremos. ¿Por 
qué? Se ha explicado en parte por el Govem que efectiva
mente el 88 hubo un debate general que en buena medida 
se convirtió en: un debate turtstico; dos meses más tarde, a
proximadamente, hubo otro debate sectorial sobre el terna 
turístico; poco tiempo después hubo el debate sobre Crite
rios Generales del Plan de la Oferta Turfstica, etc., etc. Si 
ustedes quieren que volvamos a debatir este terna próxima
mente, lo proponen; posiblemente saquemos consecuencias 
positivas del diálogo, del debate siempre sacaremos algo en 
claro, algún fruto en mayor o menor medida. Puede que sea 
una cierta reiteración, en principio no vernos inconvenien
te, pero quizá en este caso prefiramos abstenemos por las 
razones que hemos expuesto. 

En el séptimo y el octavo votaremos que sí, en el nove
no nos abstendremos, en el décimo votaremos que sí, el un
décimo es coincidente con el nuestro, no tenernos ningú.n 
inconveniente en votado de una forma u otra y en cuanto 
al duodécimo el Sr Triay ha hecho una aclaración muy per
tinente, muy conveniente: que ha de ser en coordinación 
con los Consells Insulares 

Nada más. Gracias. 

(El Sr President d'ha absentat de la sala i el Sr Vice
president Segon presideix el debat) 

EL SR PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr Diputat. 

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

EL SR LOPEZ 1 CASASNOV AS: 

Sres i Srs Diputats. Sr Huguet. 

El Grup Parlamentan PSM-EEM és un Grup Parla
mentari obert, no sectari ni dogmatic. Representa una es
querra plural on hj ha sensibilitats nacionalistes i socialis
tes; en definitiva, un Grup Parlamentari d'esquerres. 

Intentam mantenir, per tant, bones relacions amb els 
Grups Parlamentaris més afins i també amb les centrals 
sindicals, amb les entitats ciutadanes, amb els moviments 
de veins, etc. Ho die perque la meva intervenció no respon 
a cap divergencia amb la que ha tingul avui el Portaveu en 
la defensa de les noslres resolucions, ens trobam en perfec
ta sintonia i es més, avui ens trobaro eo perfecta sintonia 
amb tates les resolucions, tates, que ha .presentat el Grup 
SOCIALISTA 

Per que? Perqu~ hem vist que el Grup SOCIALISTA 
presentava planificació, necessitat de presentar plans de re
sid~ncies de tercera edat, pla sobre drogues, pla sobre io
frastructura cultural, de finan~menl d'eodeutament, és a 
dir, que no seguien la improvisació, fer front als que s'esti
men més la via del Decret per vorejar el Parlamenl i en de
finitiva per permetre també que els Grups Parlamentaris, 
que aquesta Cambra pugui tenir eJ control democratic que 
ti és propi. 

Ens trobam en sintonía quan el Grup SOCIALISTA 
plan teja la necessitat de crear una empresa pública,quan 
plan teja la necessilat que hi hagi descentralització pOHtica 
dios la nostra Comunitat Autónoma, que hi hagi defensa 
de )a qualitat de vida i del benestar social, inspeccions sani
taries i contra incendis, sanejamenl i prove'iment d'aigües, i 
es tam en sintonia amb aquest Grup Parlamentari quan pro
po a dignificar les institucions, és a dir denunciar el in
compliments i dur a aquesta Cambra debats com el de la 
Indústria o el de lUrisme, que en aquest fel parlamentari 
que realilz<'\m des del djmarts passal es demostra que són 
prioritaris dins la nOSlra Comunitat AUlonoma. 
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Enhorabona, ido, que parlem de turisme, perque ha es
tat el tema central del Debat Autonomic i n'hem de parlar 
més, perque hem vist que quedaven molts d'aspectes sense 
tractar, i parlem d'Indústria, perque hem vist que aquest 
important sector que el President de la Comunitat Autono
ma es va comprometre a mantenir amb la seva aportació 
dins el producte interior brut de les Illes, hem vist com de
creixia i a<;o és una realitat palpable. Per tant, I'hem de de
batre, I'hem d'analitzar i també hem de proposar solucions 
en aquesta Cambra. 

Entraré ja en concret en alguns deis punts de les reso
lucions. Del primer ja n'hem parlat massa, hi estam d'acord 
tots els qui hi estam d'acord; els qui estan per altres vies 
que costen i ens duen a I'endeutament, ja és un altre tema. 

Incompliments. Excés de resolucions, Sr Huguet? Aquí 
dalt, a les golfes d'aquí dalt s'hi amuntenguen quantitat de 
butlletins oficials de Parlaments de totes les Comunitats 
Autonomes, de les 17 Comunitats Autonomes. Veura que 
la nostra no s,excedeix gens en resolucians, en preguntes, 
en proposicions no de llei ni en mocions; ho analitzi per
que cregui que encara ens queda molt de camí a rec6rrer 
per dur a aquesta Cambra Parlamentaria tot el feix de pro
blemlltica que té la nostra Comunitat Autonoma. Per tant, 
cree que sí, que és hora d'estirar-los les orelles amb tota 
simpatia perque compleixin les coses que el Parlament a
prova. 

El més baix endeutament de tot I'EStat, voste ho ha dit 
i té raó, i nosaltres, en el Debat sobre els Pressuposts de la 
Comunitat Autonoma, li hem dit: Vos tes han de fer cas a 
Madrid, s'han d'endeutar més, per cert que al Grup que 
vostes diuen que fa cas a Madrid no li fan cas en aquest cas 
i perdoni el joc de paraules, el Sr Josep Alfonso ens dei a 
que moderació, tranquils en I'endeutament, no és així? 
Aleshores el tema de l'endeutament pass a per veure per 
que ens endeutam, a quins objectius socialment importants 
dedicam el deute públic, aquest és el tema, per tant el se
guiment de la finan~ció del deute jo cree que és logic que 
vengui a aquest Parlament, s'ha de controlar. Així com te
nim la Comissió de l'article 103, així com ten!m o hauríem 
de tenir la Sindicatura de Comptes, hem de tenir també 
tots els mecanismes de control de finances del Govern. 

Un tema especialment estimat: la descentralització, 
l'assumpció de competencies als Consells Insulars. Tenir la 
competencia en materia d'urbanisme el Consells Insulars 
no és cap garantia de fer les coses més bé; a Menorca, tal 
vegada, en l!oc d'haver-se aprovat la delimitació de l'Ar
gentina, perdoni que hi torni, tindríem avui Torre-nova del 
Rei. No és cap garantia, pero segur que la responsabilitat 
seria una altra, seria molt més directa, i nosaltres, cohe
rents amb la idea expressada pel President, a més arnés, 
que cada illa ha de ser el seu vaixell, que cada Consell ha de 
tenir el seu arjau al timó per orsejar els vents que bufen, 
per no anar a les penyes, creim que també hem de tenir la 
possibilitat de decidir el model propi d'ordenació territo
rial per evitar - si encara hi som a temps i em referesc a 
Menorca - la balearització. Pens que serll molt dificil, pero 
després volem que després de l'urbanisme vengui agricultu
ra, immediatament en podem parlar, cultura, esports, in-

dústria, és a dir, que el plantejament sigui seriós, que sigui 
global. 

El punt Se també és important. A quin país vivim?, de
iem en el debat d'ahir. Vivim en aquest, i aquest país, Sres i 
Srs Diputats, la Comunitat Autonoma de les Illes Balears 
és la segona de I'Estat més afectada per manca de submi
nistrament d'aigua potable. Es a dir, la mitjana estatal de 
municipis sense subministrament d'aigües és de 3,18%; les 
Illes Balears estam al 9,75%, anam només darrera Galícia, 
és curiós, una altra Comunitat Autonoma amb fort deficit. 
Cal fer, ido, també un repas a aquestes qüestions que indi
quen el nivell de qualitat de vida i no només el nivel! de 
renda. 

Als punts núms. 6 i 8, debats sobre poHtica turística i 
política industrial, no m'hi estendré, només vull dir que -
m'han semblat de4uir-se logicament del debat que tengué
rem ahir. 

Al punt núm. 7, si hi ha un 60% d'instal.acions que ja 
compleixen la legalitat en materia contra incendis, molt bé, 
enhorabona perque hi ha hagut un avan~, pero la noticia 
no és un millorament d'un 60%, la noticia continua essent 
que hi ha un 40% que en qualsevol moment i Déu no ha 
vulgui - aquí s'ha esmentat moltes vegades la divinitat - po
dria succeir qualsevol desgrllcia que danylls, com va succeir 
fa dos anys, la imatge turística de les Illes Balears i a<;o és 
molt important, és un tema que obliga a una vigilancia, a 
un seguiment i a unes inspeccions. 

El punt núm. 9 és importantíssim, tant, que la petita i 
mitjana empresa, en un esccrit que ens ha dirigit - supbs 
que tots els Portaveus del Grups Parlamentaris el tenen -
reclamen exactament l'objectiu que es podria marcar una 
empresa pública d'informació industrial, agilitar els instru
ments informatius perque, diu aquí, la necessitat de la com
petitivitat que s'haura de plantejar l'any 1993 obliga que hi 
hagi una major incardinació de l'Administració Central, 
Autonomica, Local, amb les empreses - obviament a<;o és 
una petició de PIMEM, no és de la gran patronal; pens que 
PIMEM també hauria de tenir un respecte - diagnosis 
d'empreses en temes d'utilització de recursos, d'estalvi 
energetic, orientació de producció i comercialització, no 
m'estendré perque el Sr Triay ja ha dit prou bé quins objec
tius hauria de complir aquesta empresa pública. 

Sobre el punt núm. 10, el President ahir deia que hi ha 
7 residencies en perspectiva de creació, de construcció, pe
ro no es tracta que n'hi hagi 7, 5 o 10, es tracta que hi hagi 
un plantejament seriós, cal evitar clientelismes, és un tema 
prou greu. Vostes, que estan preocupats per la seguretat -
seguretat, el lema, el "leitmotiv" del discurs del President, 
l'altre dia - caldria que també donessin seguritat democrati
ca als Ajuntaments, és a dir, que ho els facilitessin a través 
d'un pla igualtat d'oportunitats, no és així? Es un objectiu 
i crec que coincidirem en aquest tema. 

1 acabo Pass aré de 1'11 perque també sintonitza amb la 
núm. 6 del nostre grupo Referent al 12, cal un pla d'infras
tructura cultural, pero sobretot cal tenir ben present una 
cosa: la cultura és efímera, és un fet efímer, ho deia Jaques 
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Lang, que és un home que sap molt d'aquest tema, pero la 
cultura, perque sigui un fet eHmer, necessita creativitat, ne
cessita en definitiva possiblitats de tenir un plantejament 
que parteixi d'una infrastructura, la infrastructura és la ba
se d'una democracia cultural i la democracia cultural s'ha 
de basar en el lliure accés i iguaItat d'oportunitats de tots 
els ciutadans i ciutadanes de les nos tres illes a aquests béns 
de cultura. 

1 que veim, en contrast? Veirn massa superficialitat, 
veim massa nominalisme, veim massa política de gest, veim, 
en definitiva - ho deia també el Portaveu SOCIALISTA -
imatges evanescents i vaporases en política cultural. 
Quants de milions de pessetes s'han gastat des de la Conse
lleria de Cultura en aquest fet de donar imatge, en aquest 
fru-fru fosc mortuori, atesos els colors emblemAties, Sra 
Consellera, negre i or, una ensenya important de la seva 
ConseIleria? 

Un pla tampoc no és cap garantia de fer-ho bé, pero 
pot orientar i, sobretot, pot permetre que hi hagi un con
trol i un seguirnent que és" basic perque la política parla
mentaria funcioni, i acabo Té tota la raó, Sr Huguet, el Pla 
d'Infrastructures Esportives tenia tapes vermelIes amb l'es
cut de La Comunitat Autonoma, pero aquest pla no s'ha se
guit, no s'ha seguit en tots els aspectes i Ji diré una cosa: 
ara mateix la ConselIeria de Cultura d'aquest Govern Bale
ar i el Ministeri d'Educació i Ciencia han sjgnat un acord 
per a unes importants inversions en mat~ria de millora
ment d'infrastructures esportives escolarlsfins a l'any 1992, 
amb motiu de les olimpíades; ido M, la primera qüestió 
que s'ha fet dins l'illa de Menorca, que jo conegui, és preci
sament un mOdul, mOdul3, que resulta que no encaixa amb 
la planificació que el Pla d'Infrastructures Esportives pre
veia. Una Bastima, ja sé que la culpa no és solament de la 
Sra Consellera, la culpa es pot compartir, pero els plans en 
si no són res més que uns instruments, per ac;ó nosaltres 
donam suport a totes les resolucions que ha presentat el 
Grup SOCIALISTA Avui estam en plena sintonia, espe
rem que no es trenqui. 

EL SR PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr Diputat. 

Per part del Govern, té la paraula el Vice-president Sr 
Joan Huguet. 

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

Sí; gracies, Sr President. 

Una petita matisació. Jo no sé si no ens acabam d'en
tendre amb el Sr López o que el! té la gran virtut de no 
acabar les expressions i deixar el dubte enlaire. Sobre 
aquest pla assignat hi ha dos tipus de model d'instal.lació 
esPOrtiva fixats des del mateix Ministeri d'Educació i Cien
cia, que són el model 3 i el model 4. El model 4 raria refe
r~ncia a les necessitals que vénen dins aquest pla que no
sallres hem fet amb molts de municipis, per exemple Es 
Castell , Sanl Lluís i Es Mercadal s'acoJliren a aquesl model 

-

4, pero passa que aquestes insta1.lacions espartives amb 
aquest model 3 es basen més espeeíficament per a les grans 
ciutats i per a col.legis públics que puguin tenír aquestes 
instal.lacions, col.legis de barriada, etc., etc., i a~ és el que 
s'imposa. 

El que nosaltres intentam des de la Comunitat i vos te 
ha sap és que hi pugui haver la distinció entre un nudi de 
població petit, de 2.000 o de 2.500 habitants, i en lloc d'a
plicar-nos el model3 ens puguin aplicar el model4, que su
posa un poJiesportiu, on a més a més s'hi pugui desenvolu
par la gimnastica, el voleibol, el tennis, el futbol-sala, el 
basquet, etc., etc., cosa que no pot passar al model 3, que és 
més un pavelló d'educació física per a les escoles, aquesta 
és l'explicaeió, voste ho sap, punt primer. 

Punt segon. En el Pla Territorial d'Instal.lacions Es
portives o en aquest Pla que tots dos hem esmentat voste 
sap perfectament que el que hi ha via fa un temps d'inver
sió directa en instal.lacions esportives, no hi és, sinó que es 
passa tot al Pla Territorial d'Instal.lacions Esportives i que 
mitjan~nt aquest, a més, es transfereix integrament als 
Consells Insulars i que és un Pla entre Ajuntaments, Con
sells Insulars i Comunitat Autonoma i en aquest cas amb 
participació de la Comunitat Autonoma, per tant la inver
sió no és directa. 

Dir aqui que no complim amb les recomanacions d'a
quest Pla elaborat no cree que sigui prau just en aquests 
moments, no cree que sigui just perque la priorització de 
les inversions en les ínstal.lacions esportíves de cada muni
cipi es marquen en cada municipi per acollir-se a aquest 
Pla Territorial, i voste n'és ben conscient. 

Res més. Moltes gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Gracies, Sr Vice-president. 

Sr López i Casasnovas. 

EL SR LOPEZ I CASASNOVAS: 

Gracies, Sr President. 

Jo no li he dit que la inversió que fa el conveni MEC
Comunitat Autonoma s'hagi fet, diriem, d'una manera mal 
plantejada; li he dit que no es feia en virtud del Pla de la 
Infrastruetura Esportiva i li diré per que. El Conveni, el dia 
que ens el vulguin mostrar, els convenis que hem conegut a 
través de la Comunitat Autonoma Murciana o de la Comu
nitat Autonoma de Castella-Lleó, per exemple, diuen que 
aquests mOduls es faran per tal de permetre l'accés de la 
majoria de ciutadans després d'emprar-se en hores escolars. 

Dones miri: ¿Em vol dir per quin motiu al municipi 
únic de Menorca on enguany es fa aquesta inversió, que és 
l'Ajuntament de Ciutadella, el municipi de Ciutadella, 
aquest mOdu13 s'ha plantejat a Formació Professional, és a 
dir, a un tras que vos te coneix perfectament, carretera de 
Santandria, on es congreguen tres situacions amb petites 



2572 DIARI DE SESSIONS / Núm. 70 / 14,15 i 16 de novembre 1989 

instál.lacions - Cal.legi Verge de Monte-Toro, Institut de 
Batxillerat de Ciutadella i Centre de Formació Professional 
- i per que no s'ha fet dalt els Penyals, on hi havia un Cen
tre d'Educació General Basica en construcció? Al nostre 
entendre, a~ respon a una mala planificació de les inver
sions esportives i vos te diu que el Pla Territorial d'Instal.la
cions d'enguany recull tots els diners que la Canselleria de
dica a aquesta materia. 

Jo tenc una res posta parlamentaria de la Conselleria 
d'Educació i Cultura que m'explica quines han estat les in
versions que s'han fet d'acord amb els Ajuntaments i fora 
del Pla Territorial, concretament als Ajuntaments de Fer
reries, del Mercadal i de Sant Lluís. 

Moltes gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr Diputat. 

Per part del Grup Parlamentari POPULAR, té la pa
raula el Sr González i Ortea. 

EL SR GONZALEZ 1 ORTEA: 

Gracias, Sr Presidente. 

Pensaba aprovechar este primer p,unto que sale por 
tercera vez, sobre Cala Monragó, para contestar a un chiste 
del Sr Sebastián Serra, pero como ahora está expuesto yo 
creo que mejor contestaré al Sr López casasnovas, que a 
propósito de este tema de Mondragó ayer trajo a colación 
el articulo 33 de la Constitución, mejor dicho, trajo una 
parte del articulo 33, el apartado 2, que habla de la función 
social de la propiedad, pero no dijo nada del tercero que 
dice "nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos si no 
es por causa justificada de utilidad pública o interés social, 
mediante la correspondiente indemnización". 

Comprendo que hay quien hace una ley para que esto 
se pueda cumplir de aquella manera, pero en fin, no entra
remos en más detalles. Yo quería pararme en el punto n° 2; 
el punto nO 2 és una moción de censura encubierta, el Vice
presidente del Gobierno lo decía antes y me parece que es 
claro. 

El artículo 32.4 del Estatuto, que regula precisamente 
la moción de censura, Gice que el Presidente será política
mente responsable ante el Parlamento, el qual podrá exigir 
la responsabilidad del Gobierno de las Islas Baleares me
diante la adopción por mayorla absoluta de la moción de 
censura propuesta como mínimo por un 15% de los Dipu
tados y que habrá de incluir un candidato a la Presidencia. 
En nuestro caso, si ustedes querían hacer una reprobación 
a la polftica del Gobierno en términos tan graves - y em
pleo su propio adjetivo, Sr Triay, usted dijo "tema tan gra
ve" cuando luego pasó a otros que consideraba de menor 
gravedad - yo creo que usted deberla haber optado por la 
moción de censura sin ningún enmascaramiento, lo que pa
sa es que comprendo que la moción de censura comporta 
otras cosas y seguramente no bastaba con mencionar unos 

cuantos planes que tenían que haberse presentado aquí en 
alguna fecha y han pasado unos meses sin que se hayan pre
sentado. Claro, esto no parece justificar la moción de cen
sura. 

En aras de la brevedad que le prometí aquí fuera, pasa
ré por alto una serie de cosas que ya se han dicho. Sí quería 
insistir en un punto en el que estamos completamente de 
acuerdo con ustedes, el cuarto, que es el traspaso a los 
Consells Insulares en el menor plazo posible de la compe
tencia de urbanismo. Yo creo que este asunto está maduro, 
bien maduro ya, y que debe llevarse a término; probable
mente no pueda ser exclusivamente la competencia de ur
banismo, sino que convenga, para una mejor distribución, 
que la competencia de urbanismo venga acompañada de al
guna otra, pero efectivamente la de urbanismo debla pasar 
en su integridad y-con prontitud para tener un tiempo, in
cluso antes de la próxima Legislatura, para ir desarrollán
dola y acomodando los Consells Insulares a la competencia 
en cuestión, digamos al comienzo del desarrollo de compe
tencias corno propias. 

En cuanto al punto quinto, quería proponerle una 
transacción, porque básicamente estamos de acuerdo, lo 
que pasa es que es algo que ya se está haciendo y que ya 
consta claramente en los presupuestos de la Comunidad. 
Por consiguiente, yo no sé exactamente el alcance; ustedes 
dicen que el Gobierno de la Comunidad Autónoma, a tra
vés de los Consells Insulares, resuelva definitivamente, con 
la consiguiente financiación, el problema de la falta de in
fraestructuras, de abastecimiento de agua potable, etc .. De 
hecho el Gobierno ya está ayudando a resolver el proble
ma, nosotros lo que propondríamos aquí sería una transac
ción cuya redacción quedara que el Gobierno debe ayudar 
a resolver definitivamente, incluimos el verbo ayudar por
que tal como está aquí redactado parece que el Gobierno 
lo tiene que financiar al 100% y no sé si también con carác
ter inmediato, lo cual me parece una locura, es decir, si lo 
que usted quiere expresar es que el Gobierno colabore con 
una serie de fondos en la financiación de las redes de abas
tecimiento y saneamiento, ya digo que me parece perfecto, 
aunque innecesario por completo, porque es un hecho que 
ya se ha producido, de manera que es innecesario, como di
go, pero que nosotros estaríamos dispuestos a apoyarlo pa
ra que tuviera un reconocimiento general parlamentario, 
estas cosas que a ustedes les gustan tanto, como hoy se han 
hinchado de decir todos ustedes hablando del tema de Cala 
Mondragó, que era un reconocimiento completo. Bueno, 
pues el reconocimiento completo pasa no sólo porque esté 
en los presupuestos, sino porque aquí votemos algo que es
tá, como digo, en los presupuestos. No habría inconvenien
te, siempre con esta salvedad: que no quiera decir que sea 
el Gobierno quien tenga que resolver exclusivamente estos 
problemas. 

Paso por alto otras cosas que ya han sido aquí muy co
mentadas, los inspectores que necesitaríamos, por cierto 
que yo estoy completamente de acuerdo con lo que ha 
mencionado el Vice-presidente respecto a los debates, con 
una matización, además, y es que, de acuerdo con el Regla
mento, a iniciativa parlamentaria durante un año solamen
te puede haber dos debates y ustedes ya los copan con uno 
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de Turismo y otro de Industria, por cierto que además el de 
Turismo me llama la atención porque resulla que ayer por 
la tarde parece que no se habló prácticamente de otra cosa, 
todo giró en torno al turismo, yo no sé cuántos debates y 
cuántas vueltas hay que dar a las cosas, personalmente no 
creo que en este momento sea imprescindible el Debate de 
Política Sectorial, nosotros no vamos a votarlo, ustedes tie
nen una vía reglamentaria, la del artículo 167, y en su mo
mento veremos si son los dos debates más convenientes. 

Finalmente, para no hacerme pesado, en el punto 11 
quería decir que cuando ustedes hablan del Plan Territorial 
sobre Droga me llama la atención porque en esto hay tam
bién una coincidencia, aunque esta vez no es literal, hay 
mucha mayor coincidencia entre la que presenta el CDS y 
la que presenta el PSM-EEM, que hablan de ese PLan de 
Drogas que tiene que salir de aqur con destino al Plan Na
cional de Drogas. Fljese que cuando el Vice-presidente del 
Gobierno hablaba de este asunto nos explicaba - y ayer o 
antes de ayer el P.r~idente, creo, en el debate - que la Sra 
Ministra de Acción Social se había cargado materialmente 
el Plan Nacional de Drogtls porque lo habia convertido en 
eso, en el plan de reparto de los dineros que en principio 
estaban dedicados a drogas. 

Es curioso constatar que ustedes hablan del Plan sobre 
Drogas de aqu[, pero no dicen absolutamente nada del Plan 
Nacional. Ustedes tienen plena conciencia, por consiguien
te, que ese plan ya no existe y en eso no l\ail coincidido, se
fiares del CDS i sefiores del PSM.·" 

Gracias, Sr Presidente. 

(El Sr President ha repr~ la presid~ncia del debat) 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la 
paraula el Portaveu Sr Francesc Triay. 

EL SR TRIAY 1 LLOPIS: 

Gnkies, Sr President. Sres i Srs Diputats. 

Aquest article de la Constitució que ha Ilegit el Porta
veu del Grup POPULAR crec que no té res a veure amb el 
fet de comprar a preu especulatiu, no té res a veure el preu 
just a qué té dret tot ciutadA propietari amb el preu especu
latiu i d'expectatives urbanítiques que es vol pagar, pero en 
temes de Constitució hi ha molles d'interpretaciQns. 

Jo crec que aquest debat no pot acabar de cap manera, 
a pesar de la petita idea de Parlament que té el Sr Gonzá
lez Ortea, que aquí sembla que és poca cosa expressar la 
voluntat manifesta de protegir o que sigui objecte de pro
teceió especial, cree que aquest debat, en el moment que -
s'ha produ1t, amb la importAncia del tema que s'ha tractat 
simultaniament, paral.lelament i dins el mateix Parlament, 

_ no pot acabar sense una expressió de voluntat del Parla
ment que, si és assumible per a tothom, molt millor, tant 
de bo poguéssim plantejar tots els temes encara que sigui 
en aquest nivell purament declaratiu, amb unanimitat i una 

total coincid~ncia. 

No és una moció de censura encoberta, perdonin. Ni la 
parauIa censura surt per a res, ni encara que apareixés la 
parauIa censura, encara que diguéssim que l'acció de go
vern és censurable no seria una moció de censura, perqu~ 
una moció de censura és una cosa concreta, que té una tra
mitació concreta, uns efectes, unes condícions i uns requi
sits i, a més, un debat general no pot acabar amb una resa
ludó que sigui moció de censura o de confian~, perqu~ ha 
prohibeix expressament el Reglamenl. 

A més, m'he preocupat molt - i supos que vost~ ha 
han seguit amb atenció, perqu~ són persones que capten 
aquests detalls - d'insistir molt en qué valla dir reprovar i 
perqué quedés clar he dit criticar, desaprovar, vituperar, re
cusar, reprovar, recriminar, rebutjar i consti que n'he dei
xat, perqu~ en tenia més. M'he deixat renyar, abominar, in
crepar, blasmar, recusar i fins i tot em quedava donar cara
basses i amb aixo esgotava completament la llista de possi
bies sinonims deIs diferents diceionaris de la llengua catala
na sobre aquesta mat~ria que m'he preocupat de consultar 
precisament perqu~ quedés clar qui era el sentit que té 
aquesta actuació, actitud, actitud reprovable per motiu deis 
incompliments del Govern que nosaltres denunciam, criti
cam, i tates aquestes coses no són perque s'hagin incomplit 
alguns terminis per un dia ni per dues setmanes, res d'a~, 
són llargs incompliments, alguns d'anys, com a mínim de 
mig any, és a dir, són amplis, aquí no miram prim en aques
tes coses, a nasal tres no ens ve d'aquí que si donam dos 
mesas n'estiguin tres, pero si donam dos mesas i passen 
dos anys i mig ens comen~m a posar nerviosos i és la nos
tra obligació expressar-ho aquí també amb aquesta segona 
expressió de voluntat del Parlament pareguda a la primera, 
pero en uns altres termes. 

Sobre l'endeutament jo he llegit unes xifres malament, 
el compromis en aquest moment és de 20.150 milions de 
pessetes, una quantitat no gens menyspreable, importanHs
sima ja, compromissos possibles. Que efectivament l'en
deutament no és aquest? Que l'endeutament és molt més 
baix? CIar que és més baix, pero cada dia assumim aquí 
quantitats multimilionaries en mat~ria d'endeutament, de 
compromissos que exigeixen - no perqu~ ha digui una Ilei, 
nosaltres creim que perqu~ ha ha de dir el Parlament - que 
plantegin un pla financer i que tinguem cIar cap on ana m, 
perqu~ en aquest moment ja anam una mica a cegues en 
aquests temes. 

Per cert, Sr Huguet, no som la darrera Comunitat Au
tonoma en materia d'endeutament, no ha somo Cantabria, 
Rioja, Castella-La Manxa són per davaIl nosaltres en ter
mes absolUls i per habitants. No ha som, pero encara que 
ha fóssim m'és igual, perque J'important en aquest moment 
no són els 2.650 milions que tenim d'endeutament, l'impor
tanl és que en tenim 20.150 damunt la taula i tOl el que 
penja que vost~ tenen per aquí, Cala Mondragó és un i nC? 
és el més gros, tenim aquest Pla d'Embelliment que és una 
quantilat importantfsima, etc., i nosaltres volem que es fa
cin aquestes coses, no estam contra l'endeutament, ni en 
contra ni a favor a ultran~, pero també volem veure cap 
on anam, no volem anar a cegues cap al precipici d'una fa-
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llida de la Comunitat Autónoma, voÍem sab~r si realment 
s'adopten compromissos d'endeutament amb una pruden
cia que permeti afrontar el futur. 

Hi ha un assentiment en el tema de l'urbanisme, no 
podia ser d'altra manera, jo n'estava ben segur, peró de fet, 
per autoconvocatoria o pel que sigui jo no sé com ens hem 
d'autoconvocar en el despatx del Conseller d'Hisenda, per
que si jo m'hi present autoconvocat el més segur és que no 
hi sigui o que em diguin que no m'espera, perque és el que 
li varen dir a Armada, "ni está ni se le espera". Jo vaig alla. 
Vos te, on va? Es que m'he autoconvocat. Aixf no farem 
res; que ens citin, perque si no ens citen, nosaltres, no, no, 
Seria com el Sr Ricci, que també ens vol autoconvocar a les 
ponencies deis espais naturals. No ens autoconvocam i re
sulta que uns pels altres no pot funcionar; ens han de con
vocar amb un telegrama, si no, no hí podre m anar. 

De tates maneres jo no vull caure en cap idealisme en 
materia de millora substancial del contengut de la gestió 
política que es faci amb les, competencies. Jo no vull caure 
en cap idealisme, no sé si ha faran millar o pitjor els Con
sclls Insulars, és difícil fer-ho pitjor, per tant tenim un punt 
d'arrencada bo, pero en qualsevol cas tal vegada no és tan 
bo com voldríem, de totes maneres el que nosaltres volem 
és descentralitzar la Comunitat Autonoma i desplegar l'Es
tatut d'Autonomia, aquesta és la motivació i amb un objec
tiu positiu, que és acostar les decisions perfectament assu
mibles per cada Illa, acostar-les í que les prenguin elles ma
teixes, no és el final de res, nosaltres volem que aixo sigui 
el motor d'arrencada que ja posi en manca aquest mecanis
me i que en un tema tacil com aquest, sobretot en vista del 
consens extraordinari que hi ha aquí, a partir d'aquest tema 
fkil poder anar a temes més diftcils. 

Aigua ¡' clavegueram diuen que tornen a ser coses inne
cessaries. No són gens innecessaries, hi ha unes necessitats 
brutals, tercermundistes, a Mallorca en concret, pero no 
crec que en relació amb la població siguin molt inferíors a 
Menorca i a Eivissa, í són brutaIs. CIar que la Comunitat 
Autonoma té responsabilitat, no faltaria més, té responsa
bilitat perque és l'hereva de 1'Estat, que és el que adminis
tra els subsidis molt importants, eIs auxilis aIs municipis 
per fer les obres hidrauliques i de clavegueram i aixo que és 
prevíst als pressuposts de donar als Consells Insulars, per
doni que ho digui, aixo és miseria, amb aixo no resoldrem 
aquest problema en deu anys. 

No té sentit, perdonin que els ha digui - i no vull anar 
en absolut contra 1'altra soluci6, perque en som partidari -
que tenguem compromesos en aquest moment 25.000 mi
lions d'embelliment de zones turístiques i que tenguem 
amagat el problema deis 10.000 o 15.000 milions que ens 
falten per resoldre obres d'infrastructura bAsica, que en 
molts casos coincideixen en aquestes mateixos zones turís
tiques que volem embellir, que volem maquillar, on volem 
fer unes voravies magnífiques, pero davall hi hem de posar 
el clavegueram i l'aigua, eh?, perque si no, no embellirirem 
res, será una maquillatge que tapara les ferides, pero no les 
haurem curat. 

Per tant, cree que no solament hem de fer aquí la ma-

nifestació d'expressió que sigui prioritari, és que una vega
da que l'hAgim fet logicament volem que a a continuació es 
prenguin les mesures perque hi hagi els recursos propor
cionats a la gravetat del problema, aquesta és la qüestió i 
crec que no la podem passar de llarg, crec que ja és hora 
que quan els Consells estan disposats afer endeutaments 
molt importants, també hi ha d'haver la cooperació, la soli
daritat de la Comunitat Autonoma que té responsabilitats 
en aquest tema, de fer també l'esfore; extraordinari per re
soldre. No ha resoldrem avui per dema, per resoldre d'una 
manera definitiva vol dir facem la llista de les deficiencies i 
anem a veure si en quatre anys o el temps que sigui podem 
llevar aixo d'enmig y que després, a partir d'aquí, ja facem 
obres de conservació, de manteniment o de millora, pero 
no encara obres de primera implantació d'aigua o de cIave
gueram, que ja fa vergonya dir-ho. 

Sobre els incompliments generalitzats del Parlament, 
jo no ha sé, pn\cticament vost~ no tenen resposta perqu~ 
no en poden tenir i, a més, no valen que facem debats i tro
ben que feim massa resolucions. La veritat, jo no comprenc 
com es pot tenir aquesta idea d'aquest Parlament, no res
pon a cap realitat objectiva. Per altra part, en dos anys i 
mig, en materia turística - perque ara ja fa més de dos anys 
que varem celebrar el primer i únic debat que hi ha hagut 
en materia turística - s'ha de recon~ixer que la situaci6 ha 
evolucionat molt rapidament i que ja hi ha motius més que 
suªcients per fer una altra presa de posició del Parlament, 

• de la qual cosa n'hem parlat aquí, pero no n'hem parlat en 
exclusiva, no n'hem parlat amb prou profunditat i, a més, 
no n'hem parlat amb el Conseller, perque aC(Ü també s'ha 
de dir, un debat de polftica turística l'hem de fer amb el 
Conseller de Turisme, perque ja sabem que fa el President 
de la Comunitat Autónoma en els debats sectorials: ve 
aquí, Uegeix el discurs, se'n va i ens deixa amb els Conse
llers perque discutim. 

Per tant, volem fer un debat amb el Conseller sobre la 
política turística i el volem fer sobre materia industrial, no 
comprenc per quines raons s'hi poden oposar: sobre aques
ta materia no s'ha fet, hi ha un Conseller, hi ha una Conse
lleria, pero aquí encara no s'ha fet mai un debat en profun· 
ditat i aixo no té res a veure amb una interpel.lació. Fran
cament, em sembla una comparació completament fora de 
lloc venir aquí a mesclar el que és una interpel.laci6 amb el 
que és un debat sectorial sobre un tema de política general 
o una materia o una area. 

Materia contra in<;endis. Li dei a el Sr López Casasno
vas que efectivament la noticia no és que un cavall pegui 
una coC(8 a l'home, sin6 que 1'home mossegui el cavall. 
Queda el 40% d'instal.lacions hoteleres i extrahoteleres 
d'allotjament sense les mesures contra incendis, incomplint 
decrets que vost~ han fet i que, arnés, els han prorrogat i 
prorrogat i a pesar de tot encara queda el 40%, segons diu 
voste i supos que deu ser la versi6 més optimista. 

Deia el President que gracies a Déu, a la lliure empre
sa i a l'economia de mercat - és una cosa que ens va quedar 
marcada l'altre dia - les coses anaven bé. Dones bé, grades 
a Déu deixem-ho a part, si gracies a la lliure empresa i a 
l'economia de mercat hi ha hotels i - vost~ diuen i proba-
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bIement sigui poc - sobren 50.000 pIares turístiques, i hi ha 
pIares turístiques que no poden assumir el cost i l'esfor~ 
que suposen posar em marxa les mesures contra incendis, 
que lanquin. que tanquin i haurem llevat d'emnig una part 
d'aquesta repetida oferta obsoleta que no serveix més que 
per omplir-Ia de hoIligans i de marginats i per tant haurem 
guanyat de molt, no gracies a Déu, pero sí a la lliure em
presa i a l'economia de mercat, l'haurem aplicada d'una 
manera contructiva i dins una programació i UDS objectius. 

Per tant, jo crec que es completament necessari que es 
pressíoni en aquest sentit, que es pressioni en el sentit de 
ser molt exigent, molt estricte. Les mesures sanitaries no 
SÓn laD soIs evitar que un día tinguem la mala sort que hi 
hagi una salmonel.Losi, mala sort que també és conseqü~n
cia d'alLres raons. Que hi hagi un menjar en mal estat és un 
aspecte, pero n'hi ha molts d'altres, les mesures sanitaries 
són molt més amplies, a bars, restaurants, hoteis, etc., de 
tot tipus, i segons les dades que jo tenc l'any 88 s'han fet 
177 inspeccions a hotels i 250 a restaurants en materia sa
nitaria, pero aixa és molt-poc, aquí no controlam en abso
lut la situació, si troba que les dades no són bones ho digui 
perque jo vull estar a les realitat de les coses. 

L'Empresa d'rnfonnació Industrial que nosaltres pro
posam, Srs Diputats, no té cap dels objcctius de l'Empresa 
de Fomenl Industrial que vost~ han creal, cap. Estimular 
les llaves empreses, promoure l'estructura productiva, im
pulsar la renovació tecnologica, atreure noves inversions, 
no són cap deIs objectius que jo he proposat. Crec que és 
una prova més d'aquesta postura displicent davant aquesta 
iniciativa que per a vostes a~ de la Indústria es una maria 
que bé, alla hi ha un Conseller i com manco feina tengui, 
millor. 

Per últim, ha estat molt il.lustrativa la discussió que 
han tingut el Sr López i Casasnovas í el Sr Ruguet sobre 
els tipus de mOduls en mat~ria esportiva. No té absoluta
ment res a veure amb cap de les proposicions ni de les re
solucions que nosaltres hem presentat, ha estat una cosa 
absolutament ad hoc, eh?, perque el que nosaltres dema
nam aquí és un Pla d'Infrastructura Cultural. He tingut la 
desgracia d'esmentar que en materia esportiva havíem de
manat, no sé quants d'anys fa, una coordinació, i a partir 
d'aquf ha sortit mitja hora de debat absolutament al marge. 

Nosaltres demanam un Pla d'Infrastructura Cultural i 
voste diu que a cada poble lí demanen una cosa i una altra. 
CIar, si vost~ no té una planificació, si no té uns objectius 
en proporció amb la granélilria de les poblacions de quios 
han de ser els mbduls, com -poden ser en materia esportiva, 
qu~ hi ha d'haver en materia Cultural, succeeix que anam a 
uns pobles i trobam unes Cases de Cultura sumptuosíssi
mes i després anam a uns altres que no tenen res de res 
perqu~, clar, no hi ha planificació i qui primer arriba o qui 
té més influencia o més entrada als despatxos s'ho endu, ai
xo és un fet i voste hauria de córrer un poc més per Mallor
ca, perque pens que parla molt de Ferreries i de Ciutadella 
i de la resta no en sap res de res. 

A més, aquest Pla, per ser realista i perque sigui un pla 
de veritat ha de dur una proposta de finan~ment; sense 

una proposta de finan~menl, no hi ha planificació. En 
qualsevol cas, Sres i Srs Diputats, siguin quins siguin els re
sultats de les votacions, en primer lloc vull agrair la seva 
posició als qui ja han avan~t que ens votaran favorable
ment, fins i tot la defensa que han fet de les nostres resolu
cions i en qualsevol cas lambé vull agrair a tots - possible
ment sigui a causa de l'hora i del cansament que tots duim 
damunl - elto tan calmat i civilit7-3l que han tingut. 

Moltes gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Vice-president del Govern, Sr Joan 
Huguet. 

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

Gracies, Sr President. 

Sr Portaveu del Grup SOCIALISTA, ido voste hauria 
de córrer més per Menorca. Tots els nuclis urbans de la po
blació menorquina tenen aigua corrent i clavegueram, tots; 
falta Cer I'estació depuradora de Ciutadella, la que aboca di
rectament a la mar, que en aquest moment inicien l'expe
dient perque es pugui fer, falta fer l'estació depuradora de 
Maó, i en aquest moment el Batle mateix de Ferreries 
anuncia l'estació depuradora de Ferreries, tema solucionat. 
Cadascú que corrí per alla on ha de córrer. 

Punt segon. L'autoconvocatoria. No és que vost~ s'au
toconvoqui, la sub-comissió qua n acaba la primera reunió, 
convocada pel President de la Comissió Técnica Interinsu
lar es posa d'acord per quin altre dia es tornen a reunir, i 
així ho van fer durant una o dues vegades, si no ho van fer 
més no acusin de falta de voluntat al Govem, perque hi ha 
representació majoritaria deIs Consells Insulars, pero en 
qualsevol cas li garantesc que farem la convocatória. No 
som la darrera Comunitat Autonoma, pero bé som la dar
rera fora dues, i ens convertirem en la darrera en el mo
ment, que per exemple, puguem tenir ajuda economica de 
l'Administració Central, tant en el tema de les pluges com 
en el tema dels convennis de l'ICONA per als espais natu
rals, i amb aixa no hi ha cap problema. 

Efectivament, vost~ dóna la solució, plantegi un debat 
de política turística amb el Conseller de Turisme o polftica 
industrial amb el Conseller d'Indústria o de qualsevol debat 
sectorial en qualsevol Conseller, perque el tractament que 
vost~ li dóna aquí és un debat de Política General i forc;osa
ment comen<;a amb una intervenció del President de la Co
munitat Autónoma si el tractament és de debat de política 
general, i aixo vost~ ho sapo 

Que dins el món del turisme hi ha problemes a Bale
ars, si que és ver, hi han estat reconeguts en aquest Parla
ment, pero no deixa de ser manco ver que el sector turístic 
de les Illes Balears, encara hi han de prendre mesures i el 
President ho va anunciar, encara és el que gaudeix de major 
salut comparat a tates les altres zones turístiques de l'Estat 
Espanyol i reconegut per la Secretaria General de Turisme, 
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per tant no faci un plantejament tnlgic d'aquesta qüestió. 

Res més i mol tes grncies. 

EL SR PRESIDENT: 

Acabat el debat de les propostes de resolució presenta
des pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, passam a deba
tre les propostes de resolució presentades pel Grup Parla
mentari POPULAR. 

Per fer la defensa, té la paraula el seu Portaveu. 

EL SR GONZALEZ y ORTEA: 

Gracias Sr. Presidente. 

Bien en la línea que antes decfamos al Grupo del 
PSM-EEM, a propósito de una de sus propuestas y que 
ayer reiterábamos o insistíamos en ellas en su discurso de 
contestación al Sr. Presidente del Gobierno, de pedir al 
Gobierno de la Comunidad'que ante el nuevo Gobierno de 
Madrid que e forme próximamente con esta Legislatura, 
reitere alguna de la peticiones más acuciantes en materia 
de financiación de la Comunidad, venfamos a proponer 
hoy, o venimos a proponer tres peticiones concretas, la ter
cera porque sa lió aquf la discusión fundamentalmente. 

La primera, que es probabelemte la de.major enjundia 
económica, es la de renovación del conveiiio de carreteras. 
Este convenio, cuya copia tengo aqu1, que se firmó en el 
año 86, en enero del 86, entre el Conseller de la Comuni
dad y el Ministro de Obras Públicas, preveía un total de ca
si 8 millones de pesetas de presupuesto para obras de ca
rreteras, la mitad de [es cuales, en números redondos algo 
menos de la mitad, la financiaba el Ministerio de Obra PÚ
blicas y el resto de la Comunidad. 

La verdad es que ese convenio, por lo menos al criterio 
del Gobierno de la Comunidad y desde luego al nuestro, no 
se extingue este afio puesto que en el apartado 7 del mismo 
se dice que en tocIos los casos la financiación incluirá las 
obras y Sus incidencias, y realmente las jncidencias de las 
obras son por modificaciones, p r obras complementarias, 
por liquidaciones que uben más de la cifra prevista aquí de 
3.282 millones ele pesetas a cargo de la financiación del Mi
nisterio de Obras Públicas. 

Por consiguiente, realmente la vigencia del Convenio 
acaba temporalmente el año 89. pero a nuestro juicio no 
acaba en cuanto a la financiación. Es más, el ííltimo aparta
do, que habla precisamente de la vigencia del convenio di 
ce que comenzará en la fecha de la firma y terminará cuan
do finalicen las obras en él incluidas. y ya puedo decir que 
entre las obras, concretamente las que están a cargo del 
Ministerio de Obras Públicas, que e inclufan, estaba el tra
mo tercero de la vía de cintura que ahora está en ejecución, 
está la carretera Deia-Sóller que todavía no se ha comen
zado, y está la autovía central. el tramo Marratxl-Inca. 

Por consiguiente, en realidad la vigencia económica de 
este convenio a nuestro juicio no acaba, no se extingue en 

el año 89, pero sí es cierto que la vigencia real, el alcance 
real en cuanto a las obras contenidas en este convenio sí se 
acaba este afio y nos parece imprescindible que el convenio 
se prorrogue, que el convenio se renueve y que se haga o
tro. 

El Gobierno de Madrid ha hecho un plan de carrete
ras, aquí se ha hablado otras veces de eso, un plan de más 
de un billón de pesetas para la red de interés general del 
Estado, que son unos 18.000 y pico de kilómetros; por con
siguiente, si en buena lógica aplicáramos en la misma pro
porción lo que tendría que ser aquí red de primera catego
ría, vendríamos a tener entre 350 y 400 kilómetros de carre
teras de esa naturaleza; por tanto parece lógico que nos co
rrespondieran entre 25.000 y 30.000 millones de pesetas de 
financiación, de estar en ese Plan de Carreteras. Al no estar 
incluidos en la red de interés general del Estado, lógica
mente parece que de alguna forma el Ministerio debía de 
contribuir, que la Administración Central debe contribuir a 
la ejecución de nuevas obras de carreteras y yo no sé si pue
do decir que personalmente me daría con un canto en los 
dientes con que fuera la mitad de esa cantidad la que vinie
ra en el convenio para los próximos años. 

La segunda se refiere a una reiteración de petición pa
ra que el Gobierno del Estado participe en la financiación 
de la adquisición de espacios naturales, que lo haga ICO
NA. Esto proviene de que en una reunión de la. Comisión 
Mixta, que según mis noticias es de septiembre del 86, 
cuando se planteó la posibilidad de que la Comunidad reci
biera financiación a través de convenios, uno de los que se 
planteaba era éste. 

Concretamente ayer nos i¡tformaba el Gobierno que 
para el asunto de Cala Mondragó habia una promesa ver
bal por parte de rCONA de contribuir a la financiación con 
alguna cantidad, pero eso no se refiere exclusivamente al 
tema de Cala Mondragó, no se refiere a esa cuestión con
yuntural, sino que se refiere en general a un convenio de 
participación que ya digo que formó parte de las conversa
ciones que se tuvieron en la Comisión Mixta, siempre estoy 
partiendo de la base de que ahora el Gobierno puede ir a 
negociar con un nuevo Gobierno en Madrid, bien que su 
Presidente e incl.uso sus Ministros sean los mismos o simi
lares, pero al menos es ulla nueva Legislatura y eslamos 
siempre, insisto, en la Unea de pedirle a nuestro Gobierno 
que vuelva a tratar de pulsar Las teclas y los aspectOs que en 
su momento habia ya discutido con la Legislatura anterior, 
con el Gobierno anterior. 

El tercer punto se refiere concretamente a la instala
ción de una planta pOlabiUtzadora de agua de mar en la isla 
de Eivissa. Ayer se discutió este tema, el Ayuntamiento ha 
decidido por su cuenta y riesgo y en ejercicio de su autono
!llia hacer una concesión para la construcción y explotación 
de una planta potabiJizadora dentro del municjpio de Eivis
sa, pero eso no cubre todas la necesidades de agua de Ei
vissa ni de Formentera, que están en condiciones suma
mente precarias. Nosotros ya habiamo presentado aquí ha
ce meses una proposición no de ley en este sentido. cuando 
habíamos pedido que el Gobierno Central declarara esto 
de interés general y entonces el Portavoz del Grupo, que 

.:... 
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no fui yo, hizo una detalladísima exposición de cual era la 
lamentable y triste situación de salinidad, de contamina
ción, en definitiva, del agua potable o presuntamente pota
ble de Eivissa. 

Por consiguiente, lo que pedimos al Gobierno es que 
al margen de lo que haya hecho el Ayuntamiento de Eivissa 
no por eso deje de hacer una inversión en una potabiliza
dora en Eivissa. 

La cuarta propuesta de resolución que presentamos 
tiene otro caracter distinto. Esta proviene de una constata
ción permamente en la Comisión de Urbanismo, que es 
que cuando se presentan planes parciales y tiene que pre
sentar su justificante de disponer de recursos hidráulicos 
suficientes para el abastecimiento, resulta que suelen 
acompaftar la documentación con algún tipo de compromi
so o de contrato con alguna empresa de suministro de 
agua, con una empresa poseedora de pozos de agua potable 
que ofrece o manifiesta estar dispuesta a suministrar el 
agua necesaria para esa urbanización, pero la verdad es que 
siempre queda la duda, lo digo como miembro de la Comi
sión de Urbanismo, siempre nos queda la duda enorme de 
si esos pozos que ofrecen esta disponibilidad estarán real
mente en condiciones de abastecer a esa urbanización en el 
momento efectivo de llevarle el agua o si resulta que care
cen de la capacidad suficiente. 

Hay un Plan Hidrológico que definirá las necesidades 
concretas de agua y seguramente las de potabilización, con
cretamente el número de plantas potabilizadoras que harán 
falta en todas las Islas Baleares, porque antes nos refería
mos a Eivissa, que quizá es el caso más angustioso y urgen
te, pero evidentemente las necesidades alcanzan a todas las 
demás Islas. Las de agua o de construir plantas potabiliza
doras vendrán seguramente en el Plan Hidrológico, corno 
digo, pero momentáneamente parece que lo menos que po
demos pedir es que se frene el posible consumo de la esca
sa cantidad de agua disponible en aquellas nuevas urbani
zaciones costeras y de preferente uso turístico de segunda 
residencia, que son las más consumidoras y las que se en-

, cuentran en peores condiciones para ese suministro. 

Esas son, pues, las cuatro propuestas de resolución 
que esperarnos sean acogidas con el voto afirmativo de la 
Cámara. Gracias. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Vice-president del Govern, Sr loan 
Huguet. 

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

Gracies, Sr President. 

Només per cart'esia parlamentaria j per ... , no pO I er 
d'altra manera, amb el Gru p POPULAR que també dóna 
supon al Govern , per manifestar una serie de pUOlS de vis
la sobre les propostes de resalució que el Ponavcu del 
Grup POPULAR ja ha t.'Xplical a aquesta Cambra. 

Respecte de la primera, només afegir que estam d'a
cord, pero que a~ ha de ser independentment de l'exigen
cia del compliment de l'actual convenio Per tant, estam to
talment d'acord amb aquesta resolució si s'interpreta en 
aquest sentit. 

Respecte de la segona pro posta, també estam d'acord, 
no pot ser d'altra manera, perque en el debat d'avui ja ha 
sortit la possibilitat d'establir convenis, en aquest cas con
cret amb IRYDA, per a la conservació d'espais naturals. la 
tenim l'experi~ncia del Parc de l' Albufera i també ja he ma
nifestat al Grup SOCIALISTA que, independentment d'a
quest endeutament - bé, aquest endeutament pot ser real 
en el cas que es materialitzi, aixo són previsions que donen 
possiblitats -, es devengaran aquests quantitats en tant hi 
pugui haver una aportació per part de I'Administració Cen
tral, com hi va ser en el cas de l'Albufera. Per tant, a~ va 
perfectament encaminat amb les directrius o poHtiques que 
ahir marcava el Debat de I'estat de la Comunitat Autono
ma. 

Quant al tercer punt, indiscutiblement jo crec que una 
actuació no ha d'excloure l'altra, sinó més bé al contrari, 
que poden ser perfectament complementaries. Una cosa és 
una planta potabilitzadora per a la ciutat d'Eivissa i una al
tra és una planta potabilitzadora per a l'illa d'Eivissa o di-

. v~rses plantes potabilitzadores. La veritat és que, indepen
dentment de les valoracions que es facin - fet en el qual no 
em correspon entrar perque ja es van fer oportunament -
una cosa és que es prengui una resolució i l'altra que es 
materialitzin dins els pressuposts de I'Estat aquestes actua
cions o aquests acords. 

Jo no vull caure en la temptació que a vegades volen 
caure altres Portaveus de soterrades intencions que en cas 
que es do ni o es fad a través de, llavors posarem el que; no 
vull caure en aquesta tempació, pero en qualsevol sentit es 
ho que reiterin la necessitat d'una planta potabilitzadora. 
Independentment de si la fa I'Ajuntament o que hi hagi al
tres aportacions, se'n necessiten més. 

Respecte del quart punt, no inventam res. L'únic que 
fa aquí el Grup POPULAR és constatar un fet que jo crec 
que pot donar una certa sortida als problemes que pugui 
plantejar la falta de recursos hidraulies i per tant que sigui 
realment en aquests indrets que es posin aquestes plantes 
potabilitzadores i que a~ en cap cas no pugui agreujar els 
problemes de provelinent d'aigües de nuclis de població, 
sense valer obrir cap tipus de debat, perque supos que 
aquest no és el moment del Debat de Protecció d'Espais 
Naturals, sinó que no té res a veure una cosa amb I'altra i 
pot ser una mesura preventiva de la qual ja s'han fet bas
tants experiencies no solament a Espanya, sinó a molts al
tres Uoes. 

Per tant, necessariament el Govern havia d'estar d'a
cord amb aquestes quatre resolucions. Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus deis Grups Parlamentaris que vulguin 
intervenir? 
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Per part del Grup Parlamentari CDS, té la paraula el 
Diputat Sr Tuells. 

EL SR TUELLS 1 JUAN: 

Gracias, Sr Presidente. Sras y Sres Diputados. 

Sr González Ortea, son ya casi cuatro horas de debate, 
cinco, seis efectivamente, gracias por la corrección. Si no 
recuerdo mal, usted se ha lamentado en otras ocasiones de 
que al ser el último en hablar quizá la atención ya había 
quedado un tanto debilitada y tiene usted razón, pero la 
culpa es del hecho que ustedes han obtenido y ostentan la 
mayoría. Yo le puedo asegurar que he hecho un esfuerzo, 
porque estamos un tanto agotados, y le he escuchado como 
usted merece, es decir, con la máxima atención que me ha 
sido posible. 

Le puedo anunciar muy rápidamente que estamos de 
acuerdo con la propuesta primera y que nos parece muy 
bueno que exista un diálogo entre los dos Gobiernos, y 
también con la precisión por parte del Sr Vice-presidente 
que la propuesta se entiende sin perjuicio de que se cumpla 
el actual convenio. 

Nosotros entendemos que un Gobierno, sea cual fuere, 
debe gozar en principio de una presunción de buena fe y de 
buena voluntad, lo que pasa es que nos alarma un tanto 
que un Gobierno quizá ya un tanto fatigado:". y ustedes me 
excusarán de que no me pronuncie al respeCto sobre si es 
aquí o allá, a buen entendedor sobran palabras - se haya 
manifestado reiteradamente, se ha visto que hayan gober
nado sin ideas, pero lo francamente preocupante es que en
cima se nos pueda anunciar en plena campaña electoral 
que se proponen gobernarnos sin ganas. 

Pues bien, yo le ruego que ustedes estimulen esas ga
nas, es decir, que vayan a la segunda propuesta, que tam
bién la apoyaremos, vayan a la tercera propuesta y aquí les 
quiero hacer un comentario sobre el tema de Eivissa. 

Evidentemente el gobierno municipal actual en el 
ayuntamiento de la ciudad, del municipio de Eivissa, tenía 
en principio y teóricamente dos opciones de una potabili
zadora. En realidad se han tenido que ajustar o acudir a 
una de ellas porque la otra era un castillo en el aire, es de
cir, por una serie de circunstancias, de coincidencias, quizá 
porque el nombre de ambos alcaldes era el mismo, lo cierto 
es que en Madrid se pudo escuchar por los portavoces del 
Gobierno municipal actual de la ciudad de Eivissa que de 
la potabilizadora del MOPU, hasta el 93 ni un duro. 

De modo que esto es preocupante y efectivamente no
sotros agradeceremos que puedan hacer los esfuerzos maxi
mas y que evidentemente una potabilizadora del municipio 
de Eivissa no excluye que otros municipios también estén 
necesitados de ello y que de una forma u otra - y concreta
mente con la aportación en este caso real del MOPU - se 
puedan satisfacer las necesidades de abastecimiento que 
tengan éste y otros municipios de la isla de Eivissa. 

En cuanto a la cuarta propuesta, la redacción quizá 

podría ser más precisa, pero entendemos que esto es una 
condición, un requisito más a afiadir, porque es necesario, 
pero - valga la expresión - esto es una condición necesaria, 
pero no suficiente. Con ese espíritu, que entendemos que 
es la base de la propuesta, también la votaremos. 

Muchas gracias. 

EL SR PRESIDENT: 

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

EL SR LOPEZ 1 CASASNOV AS: 

Gr~cies, Sr President. 

Ser~ relativament f~cil fixar postura respecte del punt 
primer. Nosaltres estam d'acord que hi hagi una col.labora
ció , no podia ser d'altra manera, entre el Govern Central 
de l'Estat i el Govern de la Comunitat Autónoma. 

Pass aré, per tant, immediatament al segon punt: Que 
el Govern de la Comunitat Autonoma es dirigeixi al nou 
Govern de rEstat - bé, ser~ el Govern de rEstat sigui quin 
sigui, óbviament ser~ nou després de les eleccions - reite
rant la petició que l'ICONA participi en la finan~ció de 
l'adquisició d'espais naturals. Tampoc no podem dir que no 
a aquesta petició, que respon a una prActica ja llarga d'ad
quisició de finques rústiques-de valors paisatgístics i ecolo
gics importants, pero només voHem assenyalar el perill que 
té l'exemple de reduir la política de protecció deis espais 
naturals a una política de compra d'espais naturals. Regali
ma una flaire enverinada aquesta proposta si la volem pas
sar d'anecdota a categoria, si volem, repetesc, que la pro
tecció es concreti en compra d'espais naturals i aprofit 
aquesta intervenció per centrar realment quins són els deu
res que els poders' públics tenen en materia de protecció 
del medi ambient i de la qualitat de vida, perque aquí s'ha 
esmentat per part del Grup que defensa aquestes resolu
cions el tema del dret a la propietat privada i a l'herencia. 
Té tota la raó, és un dret constitucional, 33.1, i també té 
raó que per causes justificades d'utilitat pública i d'interes 
social, mitjan~nt la corresponent indemnització, es podra 
expropiar, punt 33.2, ara bé, cal tenir molt present i a~ és 
una qüestió de manual - de manual de BUP, eh? - que al 
mateix temps s'avisa, a partir del 33.2, que la funció social 
d'aquests drets en delimitar~ el contingut d'acord amb les 
Ileis. 

En aquest tema la Constitució Espanyola reconeix i 
protegeix el drets i les llibertats económiques del primer Ii
beralisme, delliberalisme més antic, del segle XIX, pero els 
dóna un matís, els adapta a les exigencies de l'Estat social i 
d'a0 es tracta, perque després podem anar a l'article 45, 
que diu que tothom té dret a disposar d'un medi ambienl 
adequat per al desenvolupament de la persona i el deure de 
conservar-lo, el deure, i que eIs poders públics vetllaran per 
la utilització racional deis recursos naturals a fi de protegir 
i millorar la qualitat de vida i defensar i restaurar el medi 
ambient amb el suport de la indispensable solidaritat col. 
lectiva. 

1, 

I 

6 
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Són músiques que tal vegada desentonen amb els ins
truments que aplica el grup POPULAR, pero vull dir que 
el problema en el qual centravem el debat anterior no era 
tant analitzar si era constitucional o no l'actuació que havia 
tingut el Govern, sinó si s'havia previst, si s'havia avan~t la 
possibilitat de no caure en els drets indemnitzatoris. Vostes 
hi van caure, ha van fer potser a proposit, a posta, i a~ per 
a nosaltres no és de rebut. 

Al punt núm. 3 no hi entrarem, també hi donarem su
port. Crec que ja s'ha debatut prou en aquesta Cambra, és 
una vergonya que el tornem a tractar aquí, francament no 
sé de qui és la culpa, en aquests moments estic ben confús, 
pero ja no s'hauria de tractar més i aconseguir que aquesta 
potabilitzadora a l'illa d'Eivissa sigui una realitat proxima
ment. 

Punt 4 i molt important per al nostre Grup. Aquesta 
hora, les 11, ja és hora d'anar alllit per a alguns i abans d'a
nar al Hit un temps solien contar rondaies, en aquell temps 
que la qualitat de vida era bona. Permetin una rondaia 
molt curta, pero no per adormir ningú, sinó per ben dei
xondir. 

Hi havia una vegada un cavall desbocat que corria i 
corria, cIar, després de córrer molt tenia set i li havien de 
donar aigua i no lrobaven pous; els pous, les aigües que hi 
havia al carnp eren salinitzades. Llavors, qu~ fer perque el 
eavall desbocal, aquell foH cavaU que corriá' sempreno es 
mor[s? Donar-Ji aigua, cIar, perque si no, es moriria de set. 

Com quedam, senyors del Govern? No havien de posar 
fre al cavall desbocat del desenrotllisme? El cavall desbocat 
d'aquesta carrera sense fi té ara una possibilitat de trabar 
aturall. Si a una zona no hi ha aigua suficient per poder fer 
una urbanització - per cert, no n'hem de fer més, no hem 
de créixer més, no és així? - la urbanització no es pot auto
ritzar. Li diré una fórmula que voste ja ha esmentat: els 
contractes per a proveiment d'aigües a urbanitzacions, pero 
resulta que aquests contractes s'han fet a través del Servei 
Hidraulic per a ús agrfcola-ramader, no per a ús d'urbanit
zacions. Tanmateix és aoo a zones com a Tirant, a mi sem
pre m'agrala posár exemptes perque ho vegin, un aqü1fer 
claramenl sobreexplolat al qual es dóna aquesta possibilitat 
d'utilitzar aigua d'ús agr1cola-ramader. Jo crec que és recur
rible i el nostre Grup ho recorrera; ara bé, fer plantes pOla
bilit7..adores? Per l'amor de Déu, aquí tenim la gran conlra
dicció que resum tOl el debat i és la danera resolució que 
lract3l)1 avui vespre. Hcm de frenar el creixement, hem de 
possibilitar que a les nostres ílles hi llagi qualitat de vida, i 
que feim? Dones sol.licilar que el creiXement COntinU! a 
través de plantes potabilitzadores. NosalLTes no tú estam 
d'acord, nosaltres estam a favor de no aUloritzar més crei
xement urbanístico 

Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

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

(Murmuris) 

Srs Diputats, anam acabant; ho prenguin amb tranquil. 
litat. 

EL SR ALFONSO 1 VILLANUEVA: 

Si, Sr President. Sres i Srs Diputats. 

Jo no trob estrany que troni després de les proposi
cions que fan, ha trob normal. Fins i tot el cel s'ha espantat. 

Anirem aviat perque és bastant tard i no convé cansar
los. Respecte de la primera nasal tres estarem d'acord, és 
curiós, pero suposam que vostes, el Govern conservador, 
pensen complir fins al final el comprom1s que varen adqui
rir quan es va fer el conveni de carreteres, comprom1s que 
economicament comen~ per tocar-los a vos tes, els va to
cant cada vegada més. Jo comprenc que és una bona tacti
ea, mala de vendre, pero una bona tactiea, el fet d'intentar 
negociar un aItre conveni que els alliberi d'haver de pagar, 
de complir economicament el que fins ara no han anat 
complint. 

Ho comprenc, els convenis estan retardats, no cobren, 
vostes no paguen, tornam a ser alla mateix altra vegada, els 
sis anys de continua falta de compliment inversor de la Co
munitat Autonoma en materia de carreteres. 40%, 50%, 
52%, duen com a conseqüencia que els convenis s'hauran 
de dilatar i aquest Govern no té, pel seu mal compliment, 
per la seva actuació dolenta quant a gestió, una for~ moral 
per anar a demanar un nou conveni. Vos tes no saben inver
tir, vostes no valen costejar molt més car el que havien 
d'invertir, vostes varen fer el plans j logicament tenen poca 
for~ moral i la demanen a aquesl Parlament. Els ha dona
re m, no es preocupin. 

Com no sigui per a110 que només es recorden de santa 
Barbara quan trona, no entenem el tema de la reiteració, 
aquesta vegada amb els convenis d'ICONA Si avui hagues
sin escoltat el seu Conse11er d'Agricultura, no haguessin 
dut aquesta proposta. La col.laboració d'ICONA i la Con
se11eria d'Agricultura pareix que és absolutament exemplar, 
segons el Conse11er d'Agricultura. Dones, a que ve reiterar 
una aCluació constantment per unes bones relacions, per
que no es va amb exigencies, perque possiblement es vagi 
amb plans, perque es parla seriosament, no com altra gent 
que ha fa amb poca serietat, tenen unes bones relacions i 
en aquesl moment tornen a reiterar el tema deis convenis 
ambICONA? 

Hem comprovat sistematicament que vos tes, senyors 
del Govern, quan no tenen raó criden, es fan vfctimes, i que 
quan tenen documents, actuacions concretes, etc., comen
cen a asseure's a negociar i obtenen coses. Curiosament - i 
també donarem suport a aixo - els recomanam de ver que 
pensin les coses abans de plantejar-Ies, que s'estudiln el te
mes i, la veritat, que cridin manco i que ne50ci'in millar. 

Com que qui estam amb el tema de Cala Mondragó, és 
curiós que ha posin com a exemple i parlin del nou Go
yerno No es preocupin, poden anar per canlcter urgent a 
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l'antic Govern, el poble espanyol ha donat suport complet 
al Partit al qual donava suport, a l'anterior Govem, i per 
tant sera un Govern de la mateixa ideologia aquell al qual 
s'hauran de dirigir quan vagin al nou. No importa parlar 
del nou Govern; sobre aquest tema, si és urgent, es pot par
lar ideologicament amb el mateix. 

1 anam al tercer pUDl. VoS[~, amb aquesl punt, valen 
posar una cortina defum al fet que ahir varen denunciar 
aqul que l'Ajunlament d'Eivissa del Partit Popular ha tirat 
1.800 milions de pessetes. Han concedH a una empresa pri
vada la construció, explotació j cobrament d'una pOLabilit
zadora a Eivissa, quan aquesta inversió la Ceia el MOPU, 
aprovada. Quan toOOn a demanar el que avui eus pro po en 
amb aquesta reileració faran el que es diu un rid(cul polític, 
perque no es pot ob]idar que a causa que hi havia una 
qüestió excepcional dia 30 de juny suft un ReiaJ Decrel que 
al punl 4 3utOritza Obres Públiques a conslruir a <:arree 
deIs seus pressuposLS una pOlabilitzadora de 10.000 litres 
dia a Eivissa. 

L1egeixin, senyors, de vegades costa, un no hi veu i etc., 
"adoptan medidas excepcionales", i com moll bé diu el Mi
nisteri al batle Sr Enrique Fajarnés Ribas - ha lIegiré en 
caslella; no es preocupin, a Madrid la llengua oficial és la 
castellana, aquf la nOSlra lIengua és la catalana - "lan pron
to como esta Direción Generallenga constancia de que por 
este Ayuntamiento se van a adoptar las medidas necesarias 
para que el concurso actualmente convocadd no culmine 
con la adjudicación de la obra a uno de los licitadores yen 
consecuencia, pam, pam, pam, dado que ya habrían desapa
recido las causas que motivaron su inclusión en el Real De
creto, puedo garantizarle que tras la preceptiva informa
ción pública y la entrega de terrenos necesarios por este 
Excmo. Ayuntamiento a esta Dirección General, se estará 
en condiciones de convocar el concurso de inmediato' - Sr 
Thells - pudiendo comenzar la obras a finales de este año o 
a principios del próximo - jo no Sé si varen escoltar un or
denanr;a, a l Minisleri - financiando el Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo rntegramente los co tes de la misma". 

Data d'aquesta carta, dia 29 de setembre, logicament 
de la Direcció General d'Obres Hidnluliques, pero el Sr 
Batle d'Eivissa, del Partit Popular, no vol fer una potabilit
zadora per al MOPU i obligarA a pagar aIs ciutadans que 
utililzen aquesta aigua, només pel que s'ha invertit privada
mem, unes 150 pIS metre cúbic d'lnleressos i amonització 
de capital, més de cinc vegades el que val el metre cúbic 
d'aigua, i no ti die si posaro beneficis, etc., etc. 

Tot aun'), per qu~? Jo rn'atreviria a dir que s'ha d0nat 
un gran negod a una empresa, així de ciar, ajxí de cIar. Si 
no, no té cap tipu d'explicaciO que regalin 1.800 milions de 
pessetes a un Ajuntament i digui que no, no té cap explica
dó. Res del 93, el Director General diu "a finales de año". 
De totes maneres, senyors del Govern, nosaltres no ens 
oposam que facin una altra potabilitzadora a Eivissa, el que 
creim és que vost~ faran el ridícul quan ha demanin. 

Sobre la quarta, practicament no importa que digui 
res, el Sr López Casasnovas ha ha dit prActicament tot, pe
ro els vul! dir una altra cosa: ¿Vostes imaginen, en una Uf-

banització X, una vara l'altra, l'impaete eco1ogic que supo
sa una potabilitzadora? Vost~ s'imaginen el creixement? 
Basta anar a CanAries; si a cada urbanització - que es el que 
vostes propasen, que serien 10.000, perqu~ ja no hi hauria 
limitacions - bi posen una potabilitzadora vora l'a1tra, 
aquest país seria divertit. 

El seu objectiu, que és cobrir de xalets guapos, mo
derns, apartament increíbles, il.legaIs - perdó, no ha valla 
dir 
aquesta llei s'aprovas el podrien complir perfectament. Van 
pel camí de sempre, van pel camí de convertir les nos tres i
Hes en auténtics Manhattans de molt de luxe, pero Manhat
tans. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la p~raula el Portaveu del Grup POPULAR, Sr 
González Ortea. 

EL SR GONZALEZ IORTEA: 

Gracias, Sr Presidente. 

Gracias, Sr Vice-presidente, por sus palabras. Por su
puesto que en lo que se refiere al tema del Convenio de 
Carreteras, lo que se se propone aquí, como he dicho, es 
reiterar la petición de que se renueve, pero sin renunciar, 
por supuesto, a que se cumpla el actual.en su integridad, 
eso lo he dicho, incluso he leído algún párrafo del convenio 
en es sentido, lo que pasa es que la porJongación que per
mite el convenio actual no da, claro está, para nuevas obras 
que son necesarias. 

Gracias también al Sr Tuells, que ha tenido unas pala
bras muy amables. Debo decirle que ahora ya no me quejo, 
me quejaba al principio, cuando era un novatillo me queja
ba más de que nadie me escuchaba porque era el último, 
pero ahora ya tengo callo, de manera que no me quejo. De 
lodas maneras, gracias, y lambién por su apoyo total. 

Respecto a la única duda que expresaba usted, que era 
en la Propuesta de Resolución nO 4, sobre si era condición 
necesaria pero no suficiente, por supuesto. Yo no sé si me 
he explicado bien, es decir, a la Comisión de Urballismo 
llegan las proposiciones, los planes parciales, y van acom
pañados de unos compromisos o de alguna documentación 
que demuestre que tienen agua potable, esto es una condi· 
ció necesaria pero no suficiente, claro, eso es evidente; por 
consiguiente el lema de la pOlabilizadora, que 10 que trata 
es de asegurar que esa agua potable y ese suministro sea re
al, evidentemente sigue siendo una condición necesaria, pe
ro no suficiente ni mucho menos. 

Respecto al PSM-EEM, también tengo que darle las 
gracia por su apoyo a lo puntos primero y segundo, pri
mero y tercero leilla apuntados, tal vez lo apunté mal en 
cuamo al lercero porque habla entendido que en éste tam
bién nos daban su apoyo. 

En cuanto al segundo, que se refiere a la protección y 
donde me reitera usted, me vuelve a leer otra vez el artícu-

" 

T 

". 
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lo de la Constitución, el apartado que a usted le conviene, 
el de la función social de la propiedad, yo eso lo admito, 
pero insisto en el tercero y, cuidado, hay una cosa muy im
portante, expropiación, no es expoliación, aunque haya al
gunos gobiernos, algunos grupos poHticos que hayan con
fundido una cosa con otra. 

La expropiación es una simple compra, la expropia
ción es compra por un justiprecio y además lo que hace es 
obligar al ciudadano a vender, eso sí, porque, claro, es una 
compra normal, el ciudadano no tiene por qu~ vender, pero 
le obliga y obliga a la Administración a pagarle el justipre
cio y si no basta con la actuacuón de la Administración ex
propiante, como usted sabe muy bien queda abierta la vía 
judicial, hay incluso un tribunal administrativo, el Tribunal 
de Expropiación, pero pasado eso hay una vida judicial 
abierta. 

Por consiguiente, evidentemente la expropiación es 
una compra por justo precio. Si la compra se hace por 
acuerdo mutuo, por justo precio, realmente lo único que 
pasa es que se está haciendo una expropiación de mutuo 
acuerdo, de alguna manera. De manera que expropiación y 
compra, en este caso concreto del que hablábamos usted y 
yo, no tiene mayor diferencia. 

En cuanto al punto 4, usted nos cuenta una "rondaia" 
muy bonita, pero no cuenta usted bien el final o la conclu
sión, y eso vale para lo que decía el Sr Alfonso en este mis
mo punto, pero es más bonito contestarle a usted porque 
realmente ha estado mejor que usted, Sr Alfonso, y ya sabe 
que yo siempre le digo que está usted fantástico, pero la 
verdad es que esta vez ha estado mejor el Sr López Casas
novas. 

Lo que usted pretende, Sr López Casasnovas, es matar 
el caballo; el caballo viene corriendo y usted pretende ma
tarlo y, claro, nosotros no. Sí, sí, en eso nos diferenciamos 
de ustedes, ayer ya se lo dije en la contestación al discurso 
del Presidente, nosotros no queremos matar el caballo, es 
evidente que no lo queremos matar, una cosa es frenarlo y 
otra cosa es acabar con él, no queremos matarlo, tenemos 
que detrás del caballo podemos morir nosotros y no tene
mos ningún interés por este lado de la Cámara. 

Respecto a usted, Sr Alfonso, había dicho que iba a ir 
muy rápido y se lo hubiera agradecido, incluso lo tengo 
apuntado, "le agradezco por ir rápido", pero no ha ido us
ted rápido, ha tardado mucho. 

En cuanto a la primera propuesta, usted no dice que el 
convenio está atrasado. Yo no quiero es tar siempre con lo 
mismo, pero ¿usted sabe que dura nte dos afias no llegó un 
duro de Madrid? ¿Usted lo sabe? ¿Usted sa be que todavía 
en este momento - yo no tengo el dato y ya era muy tarde 
para preguntáselo al Conseller, seguramente él lo tiene en 
la cabeza - cuánto dinero tiene que mandar Madrid toda
vía? Porque no lo manda, Madrid no manda un duro, renía 
que mandar 850 millones cada año y no mandaba un du ro, 
¿eso lo sabe? P ues ffjese usted si hubiéramos ido a paso de 
caballo rápido, no sé con que hubiéra mos podida pagar. 
Por otro lado no qu iero recordar alguna obras qu.e na se 

entretuvieron por ahí, que se entretuvieron aquí concreta
mente, como todos sabemos. 

En cuanto a la segunda parte, me parece estupendo, 
hay unas relaciones muy buenas entre la Conselleria de A
gricultura e ICONA, bien, perdone, yo he empezado y saH 
aquí para presentar esas propuestas y pedir al Gobierno 
precisamente eso, buenas relaciones con el nuevo Gobier
no, de manera que miel sobre hojuelas. ¿Que están en bue
nas relaciones? Estupendo, pero de esas buenas relaciones 
espero que salga algo provechoso para esta Comunidad y 
eso es exclusivamente lo que nosotros decimos aquí con la 
segunda propuesta. 

En cuanto al tema de Eivissa, claro, usted cuenta una 
peUcula, incluso lee alguna cosa, lo que no sé si usted re
cuerda es que unos días después de ese documento en el 
que el Ministerio dice que va a hacer una potabilizadora, 
aunque parece ser y el Sr Tuells nos lo confirma que luego 
no ha aparecido en ningún capítulo presupuestario concre
to, que es donde tienen que aparecer las cosas, como usted 
sabe muy bien, puesto que usted bien que reclama aquí el 
tema cuando se trata de los presupuestos de la Comunidad, 
eso no ha aparecido por ningún lado y curiosamente esa 
manifestación pública de voluntad de hacer la potabilizado
ra se hizo, miren ustedes qué cosas, trece días antes de la 
moción de censura. 

y hablando de la moción de censura, otra cosa: la em
presa que se buscó y la concesión la puso en marcha la Ad
ministración socialista del Ayuntamiento de Eivissa, no la 
Administración de coalición que entró después, sino que la 
Administración socialista del Ayuntamiento de Eivissa fué 
la que hizo la concesión y la que buscó la empresa, de ma
nera que si usted ve "bubotes", si ve cosas raras, usted mis
mo. 

Por cierto que ha hablado de una potabilizadora de 
10.000 litros día. Supongo que serán 10.000 metros cúbicos, 
porque con 10.000 litros hay para poco, pero oiga, pelillos 
a la mar, ¿para qu~ vamos a discutir aquí una cosa que es 
del Ayuntamiento de Eivissa, que ha hecho uso de su auto
nomía? Estábamos discutiendo otra cosa, aquí lo que pro
ponemos es que se haga una potabilizadora más en Ibiza, 
que la pague el Ministerio y que la haga en la isla de Eivis
sa independientemente de la que haga el municipio. 

Por consiguiente, si es voluntad del Gobierno Socialis
ta, del nuevo Gobierno, si es verdad que hay esa voluntad y 
quiere hacer otra potabilizadora, eso es necesario, no basta 
con los creo que son 7.000 metros cúbicos, me parece, la de 
Ibiza me suena 7.000 u 8.000 metros cúbicos, hacen falta 
más metros cúbicos para que no se nos muera el caballo, 
por consiguiente que el Ministerio los pague, que haga la 
potabilizad ora. 

Nada más, muchas gracias. 

EL SR PRESIDENT: 

Sí, Sr Tuells. 

11 



2582 DIARl DE SESSIONS / Núm. 70 ( 141 15 i 16 de novembre 1989 

EL SR TUELLS 1 JUAN: 

Yo quisiera hacer una observación al Sr Alfonso, pues
to que he sido aludido; por dos razones, por alusiones y por 
contradicción en la potabllizadora de Eivissa. Nosotros de
cíamos que era estrictamente necesario y el decfa que era 
echar el dinero, senzillamente, y además ha hecho unas alu
siones muy claras a mi intervención que creo que puedo 
contestar, si el Sr Presidente me lo permite. 

EL SR PRESIDENT: 

Contesti, Sr Tuells. 

EL SR TUELLS IJUAN: 

Muchas gracias y trataré de ser muy breve. 

Mire usted, Sr Alfonso, usted me confirma una sospe
cha que yo y otros muchos nos negábamos en redondo a 
creer: que efectivamente, al tratarse del grupo municipal 
del PP i del CDS, en el Ministerio la recepción y el trata
miento del asunto hablan de ser única y exclusivamente con 
un ordenanza. No lo quería creer y usted sencillamente me 
lo confirma. 

En cuanto al tema de la potabilizadora, efectivamente 
es algo que está presupuestado, Jo que le djgo es absoluta
mente cierto, e afirmó aLU por error en líl:~persona. debido 
a la coincidencia. término que ha empleado mucho hoy, 'en 
los nombres del ex-alcalde saliente y del entrante, yenton
ces, si es voluntad de ustedes o del Gobierno, que usted 
acaba de afirmar aqu1 que es prActica mente el mismo que 
hasta ahora ha venido ejerciendo el poder, la responsabili
dad y que con los cambios que procedan va a ser del mis
mo signo ideológico, si es esa su voluntad, la de ustedes o 
la del Gobierno Central. tienen ustedes una oportunidad 
magnifica de corroborarlo ahora: Ayuden ustedes a que en 
Eivissa haya, independientemente de esa potabilizadora 
que por cierto gestionó su grupo municipal alU en el Ayun
tamiento, esta otra pOlabilizadora del MOPU, ¿por qué 
no? Lo que parece dolerles es que simplemente el lema ... 

EL SR PRESIDENT: 

Sr Tuells ... Sl, Sr Alfonso. 

EL SR ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Em sllp molt de greu, Sr President, haver de contestar 
a una cosa que no he dit ni pensava dir. 

Sr Tuells, la carta és al Batle d'Eivissa i és del Director 
General. Si els seu s regidors es passegen pels passadissos i 
parlen amb ordenances, no en tenim cap culpa. El Sr Fajar
nés, el Batle i el seu grup van obligar a deixar damunt la 
taula l'acord de l'anterior Batle d'Eivissa i voste ha sap tan 
bé com jo, per tant no engani, de fer el conveni amb el Mi
nisteri dia 11 de julio!. Qui ha tombat aquesta acció han es
tat el PP com a gran majoria i el seu Grup. 

EL SR PRESIDENT: 

Jo cree que el debat es traba suficientment avan~l 
perque passem a votació. La Sra Vice-presidenta, que ha 
seguit el debat amb moll d'inter~, pareix que sospita que 
hi ha ganes de demanar un temps per arribar a certes apro
ximacions. Jo deman si és aro o si podem passar a votar. 

No? Passam a votar. 

Realment hi pot haver - ha die als Srs Portaveus -
qualque proposta de resolució que una vegada que s'hagi 
aprovat la primera, decaigui. Aleshores jo demanaria que 
de motu propio, jo faré decaure aquelles que sapiga cert 
que coincideixen; les altres, quan els mateixos lletrats arri
bin a conclusions, decaurien les coincidents, perque n'hi ha 
que són similars pero no són iguals. 

Per tant, n'hi ha tres que logicament basta votar-ne 
una, perque tal com s'ha dit no és coincidencia, sinó identi
ca redacció. Referent a aquesta el President té clar que si 
aprovam la primera les aItres decauen i quant a les aItres, 
anirem votant, que sera més aviat fet que si hem d'anar a 
cercar les que puguin coincidir en el fans, pero no en la 
forma, amb cada una de les que haurem aprovat. 

D'acord, ido, seguint l'ordre de presentació. Un mo
ment, no sigui cosa que hi hagi gent defora. 

(pausa) 

Comen~nt a votar les pro postes de resolució segons 
.- lrordre de presentació al Registre, primer votarem les del 

Grup MIXT. Supos que al llarg del debat, cada Diputat, 
dient simplement el número de cada proposta, coneixera el 
contengut, evitant la seva lectura detallada. Per tant, co
men~m la votació. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor de la Proposta de 
Resolució núm. 1 del Grup Parlamentari MIXT, es valen 
posar drets? GrAcies. 

Vots en contra? 

Abstencions? 

Queda aprovada per unanimitat de la Cambra. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor de la Proposta de 
Resalució núm 2 del Grup Parlamentari MIXT, es valen 
posar drets? Grades. 

Vots en contra? 

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 53. Vots en con
tra, no n'hi ha. Abstencions, 4. Queda aprovada la Proposta 
núm. 2 que acaba m de sotmetre a votació. 

Passam a votar la Proposta núm. 3. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor 1 es valen posar 
drets? Gracies. 



r 

DIARI DE SESSIONS / Núm. 70 / 14, 15 i 16 de novembre 19&9 2583 

Vots en contra? 

Abstencions? 

Queda aprovada per unanimitat de la Cambra. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor de la Proposta de 
Resolució núm. 4, es volen posar drets? 

Sres i Srs Diputats que voten en contra? Gracies. 

Abstencions? 

Ressultat de la Votació: Vots a favor, 34. Vots en con
tra, 19. Abstencions, 4. Queda aprovada la Porposta de Re
solució núm. 4 que acabam de sotmetre a votació. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor de la Proposta 
núm. 5, es valen posar drets? GrAcies. 

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

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

Resultat de la Votació: Vots a favor, 49. Vots en con
tra, no n'hi ha. Abstencions, 8. Queda aprovada la Porposta 
de Resolució núm. 5 i aro hem acabat de votar les propos
tes de resolució del Grup Parlamentari MDH. 

~<,; 

Seguidament passam a votar les pro postes de resolució 
del Grup Parlamentari CDS. La núm. 1 coincideix amb la 
primera del Grup SOCIALISTA i la primera del PSM-E
EM. 

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

Vots en contra? 

Abstencions? 

Queda aprovada per unanimitat de la Cambra. 

La ProposL3 núm. 2 del Grup Parlamentari CDS coin
cideix amb la núm 15 del Grup Parlamentari PSM-EEM. 
Es pOl votar conjulltament o valen que es votin per sepa
rat? Per separat? 

Sres i Srs Diputats que votin a favor de la Proposta 
núm. 2 del Grup Parlamentari CDS, es volen posar drets? 

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 27. Vots en con
tra, 30. Abstencians, no n'hi ha. Queda rebutjada la pro
posta de resoludó que acabam de sotmetre a votació. 

Passam a votar la Proposta núm. 3 del mateix Grup 

Parlamentario 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 27. Vots en con
tra, 30. No hi ha abstencions. Queda rebutjada la proposta 
de resolució que acabam de votar. 

Passam a votar la proposta de Resolució núm. 4.· 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 27, Vots en con
tra, 30. No hi ha abstencions. Queda rebutjada la proposta 
de resolució que acabam de sotmetre a votació. 

Passam a votar la Proposta de Resolució núm .. 5, que 
pot coincidir amb 1'11 del Grup SOCIALISTA i amb la 6 
del PSM-EEM. Es poden votar conjuntament les tres? 

Sres i Srs Diputats que votin a favor de les propostes. 
Si, Sr Quetglas. 

EL SR QUETGLAS 1 ROSANES: 

Sr President, per una qiledtió d'ordre. Jo cree que si es 
voten les [[es conjunlament, tenint en comple que a pesar 
que el fons és el mateix la redacció és distinta i, a més, hi 
ha alguna diferencia de malfs important, per exemple la 
nOSlra fa al.lusió al fel que es reeullin díns el Pla les con
clusions de la ComÍ8sió, jo cree que seria millor votar-les 
separades, perque si no, ¿quin text queda aprovat? 

EL SR PRESIDENT: 

El que passa és que la Presidtncia s'ha equivocat amb 
les propostes deIs Srs Ponaveus. Jo deman, si s'aprova 
aquesta pro posta, i.considerarien decaigudes la núm. Ú i la 
núm. 6? Sí? 

Sres i Srs Diputats que votin a favor de la proposta 
núm. 5 del Grup Parlamentari CDS, es volen posar drets? 
Grkies. 

Sres i Srs Diputats que voten en'contr~;es volen posar 
drets? 

" 

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 27. Vots en con-
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tra, 30. No hi ha abstencions. Queda rebutjada la Proposta 
núm. 5 que aeabam de sotmetre a votació. 

Jo he demanat als Srs Portaveus si es consideraven de
eaigudes 1'11 i la 6 si s'aprovava aquesta i m'han dit que sí. 

(Murmuri) 

Ah, no s'ha aprovat. Té raó, té raó. Tenen raó. Aques
ta Presidencia agraiex als Srs Diputats que l'ajudin, lógica
ment, si no s'ha aprovat, no han decaigut. 

Passem a votar la Proposta núm. 6 del Grup Parlamen
tari CDS. 

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

Vots en contra? 

Abstencions? 

~ 

Queda aprovada per unamimitat de la Cambra. 

Passam a votar la Proposta núm. 7. 

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

Sres i Srs Diputats que voten eñ cOntra, es volen posar 
drets? Gracies. 

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 27. Vots en con
tra, 30. No hi ha abstencions. Queda rebutjada la Proposta 
núm. 7 que aeabam de sotmetre a votaciÓ. 

Passam a votar la Pro posta núm. 8. 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: A favor, 27; en contra, 30; abs
tencions, no n'hi ha. Queda també rebutjada la Proposta de 
Resolució núm. 8 que aeabam de sotmetre a votaciÓ. 

Passam a votar la núm. 9. 

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

Vots en contra? 

Abstencions? 

Queda aprovada per unanimitat de la Cambra. 

Passam a votar la Proposta de Resolució núm. 10. 

Retirada, no es vota. 

Acabat de votar aquest bloc de propostes del CDS - e 
queden dues per al final - segons }'ordre de presenlacj 
passam a votar les propostes de resaludó del Grup Parla 
mentari SOCIALISTA, comen~nt per la núm. 2. 

Aquesta Presidencia demana per favor a les Sres i Sn 
Diputats que votin a favor si es volen posar drets. 

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

Abstencions? 

Re.mItat de la Votació: Vots a favor, 27. Vots en con
tra, 30. No hi ha abstencions. Queda rebutjada la Proposta 
de Resolució núm. 2 que acaba m de votar. 

Passam a votar la núm. 3. 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: A favor, 27; en contra, 30; abs
tencions, no n'hi ha. Queda rebutjada la Proposta de Reso
luciÓ núm. 3 que aeabam de sounetre a votació i passam a 
votar la núm. 4. 

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

Vots en COntra? 

Abstencions? 

Queda aprovada per unanimitat de la Cambra. 

Passam a votar la Proposta de ResaludÓ núm. 5 

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

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

Abstendons? 

Resultat de la Votació: VOIS a favor, 27. Vots en con
tra, 29. Abstencions, 1. Queda rebuljada la proposta de re
solució que acabam de sotmetre a votació. 

Passam a votar la Proposta de Resolució núm. 6. 

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



drets? Grades. 

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

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

Resultat de la Votació: Vots a favor, 23. Vots en con
tra, 30. Abstencions, 4. Queda rebutjada la pro posta núm. 6 
que acabam de sotmetre a votació. 

Passam a votar la Proposta núm. 7. 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 28. Vots en con
tra, 29. No hi ha abstencions. Queda rebutjada la proposta 
núm. 7 que acabam de satmetre a votació. 

Passam a votar la Proposta núm. 8. 

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

~res i Srs Diputats que voten en contra.~ valen posar 
drets? . 

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 28. Vots en con
tra, 29. No hi ha abstencions. Queda rebutjada la Proposta 
de Resolució núm. 8 que acabam de sotmetre a votació i 
passam a votar la núm. 9. 

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

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

Abstencians? 

Resultat de la Vataci6: Vats a favar, 23. Vats en con
tra, 30. Abstencians, 4. Queda rebutjada la proposta que 
acaba~ de satmetre a vatació i passam a la següent, la 
núm. 10. 

Sí, Sr López i Casasnavas; digui. 

EL SR LOPEZ 1 CASASNOV AS: 

Per una qüestió d'ardre, Sr Presidenl, i per la dignitat 
parlamentaria demanaria pcr favor que es comptabilitzes
sin els vats a favor i els vots en COntra en funció de la gent 
que s'aixeca o no s'aixeca de ¡'esro. Gracies. 
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EL SR PRESIDENT: 

Molles gracies per rObservació, Sr López i Casasnovas. 
Senyors Secretari, Vice-presidenta i Lletrats prenguin nota 
que es comptabilitzin els vots deis Diputats que s'aixequen, 
perque logicament són eIs que compten. En tot cas, si estan 
fatigats Cañem un recés i després continuaríem. 

Sres i Srs Diputats que vatín a favar de la Propasta de 
Resalució núm. 10, es valen posar drets? Gracies. 

Sres i Srs Diputats que vaten en contra, es valen pasar 
drets? 

Abstendans? 

Resultat de la Votació: Vats a favor, 27. Vats en con
tra, 30. No hi ha abstencions. Queda rebutjada la proposta 
que acabam de satmetre a votació. 

Passam a vatar la proposta núm. 11. 

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

Sres i Srs Diputats que vaten en contra, es valen pasar 
drets? 

Abstencions? Gracies. 
., 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 27. Vots en con
tra, 30. No hi ha abstencions. Queda rebutjada la Proposta 
de Resalució núm. 11 que acabam de sotmetre a votació i 
passam a la núm. 12 i darrera del Grup Parlamentari SO
CIALISTA 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vats a favar, 27. Vots en con
tra, 30. Na hi ha abstencions. Queda rebutjada la Propasta 
núm. 12 que acabam de satmetre a votació. 

Passam a votar les propostes de resolució del Grup 
Parlamentari POPULAR. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor de la proposta 
primera del Grup Parlamentari POPULAR, es volen posar 
drets? 

Vats en contra? 

Abstencions? 

Queda aprovada per unanimitat de la Cambra. 

Sres i Srs Diputats que vatin a favar de la Propasta se-
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gona, es volen posar drets? Gracies. 

Vots en contra? 

Abstencions? 

Queda aprovada per unanimitat de la Cambra. 

Passam a votació la Proposta tercera del Grup Parla
mentari POPULAR. 

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

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

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

Resultat de la Votació: Vots a favor, 34. Vots en con
tra, no n'hi ha. Abstencions,.23. Queda aprovada la Propos
ta tercera que acaba m de sotmetre a votació. 

Passam a votar la Proposta guarta. 

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

Sres i Srs Diputats que voten en contrd;' ~s volen posar 
drets? 

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

Resultat de la Votació: Vots a favor, 30. Vots en con
tra, 23. Abstencions, 4. Queda aprovada la Proposta quarta 
i darrera del Grup Parlamentari POPULAR que acabam 
de sotmetre a votació. 

Passam a votar les propostes de resolució del Grup 
Parlamentari PSM-EEM, comen~nt per la número 2. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor de la Proposta 
núm. 2 del Grup Parlamentari PSM-EEM, es volen posar 
drets? Gracies. 

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

Sres Sres Diputats que s'abstenen, es valen posar 

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

Vots en contra? 

Abstencions? 

Queda aprovada per unanimitat de la Cambra. 

Passam a votar la Proposta núm. 4. 

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

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

Sres i Srs Diputa~ ques'abstenen? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 23. Vots en con
tra, 30. Abstencions, 4. Queda rebutjada la proposta de re
soludó que acabam de sotmetre a votació i passam a votar 
la núm. 5. 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 24. Vots en con
tra, 33. Abstencions, no n'hi ha. Queda rebutjada la pro
posta de resolució que acaba m de sotmetre a votació i que
da la núm. 5. 

Passam a votar la Proposta de Resolució núm. 6. Sres i 
Srs Diputats que voten a favor, es volen posar drets? 

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 27. Vots en con
tra, 30. Abstencions, no n'hi ha. Queda rebutjada la pro
posta que acabam de sotmetre a votació. 

' . 

Passam a votar la Pro posta de Resolució núm. 7. 

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

Resultat de la Votació: Vots a favor, 28. Vots en con
tra, no n'hi ha. Abstencions, 29. Queda aprovada la Propos
ta núm. 2 que acabam de votar. 

(Pausa) 

Passam a votar la Proposta núm. 3 del Grup Parlamen
tari PSM-EEM. 

drets? Gracies. 

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 28. Vats en con
tra, 29. No hi ha absteI}cions. Queda rebutjada la proposta 
que acabam de votar. 
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Passam a la Proposta de Resolució núm. 8. 

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? GrAcies. 

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 28. Vots en con
tra, 29. No hi ha abstencions. Queda rebutjada la proposta 
que acabam de sotmetre a votació. 

Passam a votar la següent, que és la núm. 9. 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votaci6: Vots a favor, 32. Vots en con
tra, 25. No hi ha abstencions. Queda aprovada la Proposta 
núm. 9 que acabam de sotmetre a votació. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor de la proposta 
núm. 10, es volen posar drets? Gracies. 

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

Abstencions? 

Resultat de la Votaci6: Vots a favor, 23. Vots en con
tra, 34. No hi ha abstencions. Queda rebutjada la. Proposta 
núm. 10 que acabam de sotmetre a votació. 

Passam a votar la Proposta núm. 11. 

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

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

Sres i Srs Diputats que s'abstenen, es volen ppsar 
drets? GrAcies. 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 38. Vots en con
tra, cap. Abstencions, 19. Queda aprovada la pro posta de 
Resolució núm. 11 que acabam de votar. 

sr, Sr Valenciano. Per que de mana la paraula? 

EL SR VALENCIANO 1 LOPEZ: 

Que a la Proposta de Resolució núm. 12 que ara vota
rem, el Grup Parlamentari proposanl ha dit que canviaria 
una paraula i supos que ho propasara, perqué si no, canvia-

rfem el sentit del voto GrAcies. 

EL SR PRESIDENT: 

Sí, Sr Valenciano, es proposarA. Li agraesc que m'aju
di, pero es proposara perque el Sr Secretari ho tenia pre
visto El Sr Secretari procedira a llegir el text definitiu, pri
mer perqué eIs Srs Portaveus acceptin la modificaci6 i des
prés procedeixin a votar. 

Sr Secretari, vol fer lectura del text modificat de la 
Proposta de Resolució núm. 12 del PSM-EEM? 

ELSRSECRETARIPRIMER: 

"El Parlament insta el Govem a reemprendre eIs tre
balls encaminats al desenvolupament de la llei de ConselIs 
Insulars i a exercir un major seguiment de legalitat i asses
sorament respecte deis Ajuntaments". 

EL SR PRESIDENT: 

Hi ha inconvenient per part d'algun Portaveu d'accep
tar la modificació del text? 

Procedim, ido, a votar-lo. 

Sres i Srs Diputats que voten a favor del text modificat 
que acaba de llegir el Sr Secretari de la Proposta de Reso
lució núm. 12, 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, 28. Vots en con
tra, 29. Abstencions, no n'hi ha. Queda rebutjat el text que 
acabam de sotmetre a votació. 

Passam a votar la Proposta de Resolució núm. 13. 

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

Vots en contra? 

Abstencions? 

Queda aprovada per unanimitat de la cambra. 

Passam a votar la Proposta de Resolució núm. 14. 

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

Vots en contra? 

Abstencions? 

També queda aprovada per unanimitat de la Cambra. 
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l. Passam a votar la Proposta mlm. 15. 

Í' Sres i Srs Diputats que voten a favor, es valen posar 
drets? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

Queda aprovada per unanimitat de la Cambra i passam 
a votar la Proposta de Resolució núm 16 i darrera del Grup 
Parlamentari PSM-EEM. 

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

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

Sr Diputat que s'abstén, es vol posar dret? 

Resultat de la Votad&. Vots a favor, 27. Vots en con
tra, 29. Abstencions, 1. Queda rebutjada la Proposta de Re
solució núm. 16 que acabam de sotmetre a votació. 

Passam a votar les dues pro postes de resolució darre
res presentades pel Grup Parlamentari CDS . 

. 
Sres i Srs Diputats que votin a favor <!,~la propasta de 

Resolució registrada amb el núm. 1705/89', em pareix que 
és 1'11. Decau? No decau? Passam a votar-la. 

Sres i Srs Diputats que vatin a favor de la proposta de 
Resolució registrada amb el núm. 1705/89, del Grup Parla
mentari CDS, es valen posar drets? 

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

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

Resultat de la Votació: Vats a favor, 52. Vots en con
tra, cap. Abstencions, 5. Queda aprovada la proposta de re
salució que acabam de sotmetre a votació. 

Passam a votar, si no hi ha objeccians, la darrera pro
posta de resaludó, que és la núm. 1706/89 del Grup Parla
mentari CDS. 

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

Vots en contra? 

Abstencions? 

Queda aprovada per unanimitat de la Cambra. 

Sres i Srs Diputats, s'aixeca la Sessió. Bona nit. 

• 
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