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EL SR. PRESIDENT: 

Sres. i Srs. Diputats, bon dia. 

Comenctam la sessió plen~ria d avui, per a la qual ban 
estat convocats i s'ba repartit l'oportú Ordre del Dia. Per 
comen~r avui aquest debal, té la paraula el Molt Honora
ble President de la Comunitat Autónoma de les Illes Bale
ars, Gabriel Cañellas i Fons. 

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LA CO
MUNITAT AUTÓNOMA (Gabriel Cañellas i Fons): 

Sr. President; Sres. i Srs. Dipulals: comparesc una ve
gada més davant aquesta Cambra, que representa la sobira
nía popular de les nos tres Ules, per explicar com, des del 
Govern de la ComuDita!, veim I'estat de la nostra autono
mía i aixf pOder obrir un debat de reflexió sobre el passat, 
sobre el present i sobre el futur. 

S'lla dil que la democracia parlamentaria és el ~ran in
vem de la modernilal perqu~, ritualitzanl la discrepancia 
política, dóna una via dial&lica totalment apartada de la 
viol~ncia flsica que hapresidit la hi tOria de la humanitat al 
llarg de més de sel-cenls anys. 

Efeclivament, podria sembJar que la presencia del Pre
sidem del Govern davam la Cambra és implement una ce
rimonia que es repeteix un any í un altre, en La qual els "pa
pers" ja 'han repartit de moll abans: al Govern Ii toca dir 
que lOl s'ha fet i s'ha fel molt bé i a I'oposició el contrad, 
que res no s'ha fet i que el que s'ha [et, s'ha fel malamenl. 
És més, s'ha dit que ai:x.f com aquesl discurs ja ha eslal fel í 
preparal abans de prendre forma verbal en aquesta Cam
bra, lambé han estal escrit ja les respostes de I'oposició .• 
independentrnent de les coses que aquí, avui, ' Iti díguin. 

M'he avan~l a dir-los que aixo no és així o que alrnan
co vull creure que no és així, perqu~ vull creure en l'ess~n
cia d'un parlament i el parlament és el poder de la paraula. 

Vul! creure que eré capa~· o que ho serem tOIS - d'o
brir un debal reftexiu del qual pugui sonir un mis alge 
d'esperan~ cap al poble que ens va VOtar a cada un de no
salLres i que ens ha COnfiall'adrninistració i la defensa deIs 
seus interesso com a persones i com a ciutadans. 

1 vull comell~r per recon~ixer que tan soIs els inlran
sigents o els fanat.i,cs creuen que estan en possessió de tOta 
la verit31. I b.O fao seguramenl perque lenen massa por que 
I'adversari pugui tenir raó. No és ni sera mai aquesta la 
nOSlra actitud. Sabem que IOlS nosallres, sigui aUa on ¡gui 
el nostre escÓ, cercam amb el millor deIs nos tres esror~ a
lió que consideram més bcneficiós per als nostres conciUla
dans. Les difer~ncies estan en una valoració de les priori
tats més que en el mateix fí que aquestes persegueixen. ¡ sa
bem - COm a mÍlúm ho sabem Ilosaltres - que pClser qual
que vega da anem errars. 

No partim, ido, de cap prepot~ncia ni de cap presump
ció inamovible. Partim de l'esperan~ que, si tots exposam 
amb claredat la nostra particular visió de la reaJitat illenea, 

a través d'aquesta dial~ctica ordenada, podrem arribar 
punt de sintesi moIt més enriquit que el punt del qual 
rem partít. 

També vull fer avinent que enguany és un debal qt 
unes connotacions ben especials. És el darrer debat de 
tal de I'autonomía dins aquesla legislatura i aquest f 
dóna un cer! caire inevitable de balan~ del diagnOstic 
podem fer d'aquests qualre anys i d'aquesta legislalun 
uns i els altres. 

Empero Déu faci que sigui així i que no es conver 
qui, per les mateixes circumstancies, en un debat únicarr 
i exclusivament d'inici de campanya electoral. 

Nosaltres varem partir d'una determinada Silu, 
l'any 1987. VArem propo. ar una idea fonamental i val 
dissenyar un determinal projeete per perseguir aquest: 
dea. No és alifa que cercar la maxima prosperital possi 
per als hornes i les dones de les lIles. Aquest va esser 
nOSlre lema, aques! va esser el nOstre eslogan electoral i 
aq uesl, i en la seva con ecució cns hem cenual. 

Empero, des d'on partíem? 

Partiem d'un estal de prosperilat molt acceplable. 
procés de recuperació de I'economia espanyola, que va ( 
men~r a miLjans de I'any 1985, va lenir un ritme molt m 
imcns a les 1I1cs. Fins a l'auy 1989, varem leDir una taxa I 

creixement, juntament amb eañaries, molt superior a' 
miljana espanyola. En altres paraules: varem esser els q' 
creixérem més i aixO partint d'una base econOmica basta 
alta. 

L'any 1989 ten fe m ja un produclc imerior brut per h. 
bilant de l.800.000 pts. Sí la miLjana espanyola fos 10 
aquesl fndex hauría estal de 156. Madrid el tenia Ilavors 
126 i Calalunya, de U3. És a dir, el nOStre lndex és 2,4 v( 
gades el d'Extremadura i 2,14 vegades el d'Andalusia. 

Si miram la renda familiar disponible per habitan 
lambé érem, també som, al capdavanl de la !lista, amb u 
índex de 133. Si aquest fndex és menor que I'altfe, pero, ni 
hi ha allra raó que el saldo negatiu que té Balears de le 
lransfer~ncies púbtíquel que lenen aitres regions í que no 
saltres no tenim. 

Pel que fa a l'atur, l'any 1989 varem tenir una mitjanl 
anual d'un 10,65% mentre la mitjana anual nacional va es· 
ser d'un 17,3%. '. 

TOICS aquestes xifres i d'altres moltes que podríem du! 
avui aqui - i que no duim en primer !loc per no allargar-nos 
ne eltemps i en segon \loe, perque abó lal vegada el míssat
ge sera moll més ciar -, simplernenl ens diuen que fins I'any 
pass al no tan SOIs creixiem, sinó que ho f~iem a un ritme 
extraordinari, moll per damunl de la resta de l'Estal espa
nyol. No ens podfem queixar, en justicia, d'aquest aspecte. 

Ja sé que em diran que la proposteritat no és solament 
renda per capita i creixement economic. 1 tendran raó. 
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EIs indicadors sintetics de benestar social que inclouen 
l'atenció sanitAria, la capacitat de consum, la promoció cul
tural, els equipaments de les cases i eIs mitjans de lleure, 
ens mostren que no han crescut amb la mateixa taxa que ha 
han fet els altres indicadors economies. Estavem llavors per 
darrera de Madrid, Navarra, el País Basc i Catalunya i con
tinuam estant-hi. 

Aixo no vol dir que, en aquests anys, no hagim millo
rat, sinó que la mitjana nacional ho ha fet en un grau molt 
major per mor de les fortes inversions que s'han fet a altres 
regions en aquests aspectes i que nosaltres no hem pogut 
fer. 

Conclusi6: bé, no pot esser més que una. Hem crescut 
manco en els capltols del benestar social, pero hem creseut, 
i no estam en una situaci6 desfavordia, enfront d'altres re-

~ gions, amb un potencial inversor públic infinitament supe
rior al nostre. 

; 

Cal plantejar-nos quina és la nostra situació respecte 
d'Europa, a l'Europa deis Dotze. Tenim un produete inte
rior brut molt semblant a la mitjana regional. Si aquesta 
mitjana a Europa és 100, estam a un índex de 98. 

Si bé altres indicadors ens situen en ellloc 125 de totes 
les regions europees, for<;osament hem de concloure que, 
sense cap triomfalisme, estam bastant ben situats. 

Mentre l'Estat espanyol ha accelerat, nos al tres hem 
corregut més que ningú. 1 quan I'Estat espanyol ha desacce
lerat o frenat, nosaltres ho hem fet amb manco for«ll. 

Aquesta és, per a nosaltres, la imatge real, sense triom
falismes, sense pessimismes. 

La nostra economia és - ha sabem tots - extraordina
riament fragil i a més depen en un 80% del sector serveis 
que, a la vegada, és molt sensible a la conjuntura económi
ca de l'exterior i aquesta no és bona des de l'any passat i 
ara encara s'ha agreujat més. 

Aixo és així, ens agradi o no ens agradi. 

Empero estam abocats a una situació radicalment dife
rent de l'estat de prosperitat que han viscut les Illes fins a 
principis de l'any passat? 

~tam davant una situació en la qual hem arribat al 
cap damunt de la muntanya ¡que més enlla solament hi ha 
l'anada cap aval!? 

Hem de reconeixer que, molres vegades, davant les di-
5cultats - que hi són i que ningú no vol amagar - tenim ten
dencia a sobrevalorar les nostres mancances i a minusvalo
rar les nostres potencialitats que són el fonament del nos
tre futur. No voldria caure jo en aquesta equivocaci6. 1 
pens que malament ens aniria si hi caiguessin sense valer 
vostes. 

. Tornant a la imatge de la muntanya, no és cert que M
gIm arribat al cap damunt. Cree que comen«llm a caminar 

per un repla. Hem ralentit un creixement realment extraor
dinari, al qual havíem arribat amb l'esfor~ de tots i empo
pats per vents favorables des de l'exterior. Aixo és ben cert, 
com també és ben cert que encara no davallam. 

Estam en un repla i jo diria que, avui per avui, encara 
no és un repla pla (i perdonin la cacofonia). Si no empitjo
ra molt més la situació exterior, podríem acabar l'any 90 
amb creixement. Un creixement moderat, la qual cosa és 
bona, més a prop de 1'1 % que de 1'1,5, pero creixement al 
cap i a la 5. 

Quan no hi havia mitjans meclnies, els nustres padrins 
feien fer bons replans a les escales per poder-s'hi aturar a 
trencar l'ale. Aixo és, més o menys, el que hem de menester. 

Hauríem d'esser capa<;os de fer aixo exactament, refle
xionar sobree que s'ha de fer davant un futur que es presen
ta a curt termini més dificil que no ha estat el passat imme
dial i prendre for«ll per pujar amb més seguretat un altre 
tram d'aquesta escala. Perque estam plenament conven~uts 
que hi ha una clara possibilitat de continuar endavant en el 
desenvolupament economic i social de les nostres Illes. 

Quina és la nostra realitat economica al final de l'any 
90? 

Un conegut economista mallorquf comen«llva no fa 
molts de dies un article periodfstic sobre la conjuntura del 
90, amb aquestes paraules: 

"Ni fase de crisi, ni procés de contracció, ni tan sois re
cessió. Aquest és el diagnostic més ajustat a la realitat de 
l'activitat en que es mouen actualment els illenes. L'auten
tica situació de l'economia de Balears és de creixement, en
cara que a un ritme menor que en 'els exercicis anteriors." 

En xifres, aixo ha podem traduir en un creixement a 
l'entorn de 1'1,5%. 

En el cas del turisme, la disminuació de la quantitat 
global de visitants ha estat, si fa no fa, de 327.000, que re
presenten un - 6,9%, disminució que es deu fonamental
ment a la caiguda del mercat britanic. Quant a la despesa 
turística, les previsions són que arribarem a 332.659 mi
lions de pessetes entront deIs 371.000 de l'any 89. Aixo re
presenta una disminuació de 38.454 milions, la qual cosa 
representa un descens nominal del 10,36%. Pero la resta 
del sector serveis presentara un comportament positiu, te
nint en compte l'augment deIs deposits bancaris i el con
sum de residents, un augment que xifram sobre 1'1,2%. 

Quant al sector de la construcció, en el moment pre
sent, encara estam en l'efecte induH deIs bons anys ante
riors i tancarem amb una taxa d'expansi6 del 3,82%. 

Pero sabem que les previsions en aquest camp no són 
excessivament optimistes. El descens del nombre de visats 
d'obres del Col'legi d'Arquitectes ronda el 21 %. Aixo ens 
assenyala un descens d'obra ftsica en e1s propers dos anys, 
que és qua n aquestes obres visades avui es duran a terme. 
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És un índex preocupant, si més no per al Govern, per 
la incidencia que té en el procés economic. 

Pel que fa a la resta de la indústria, l'índex de creixe
ment en el tercer trimestre era de 1'1,02%, enfront del 3,7 
% de l'any passat. Aixo indica que ja es comen~ a notar la 
disminució productiva de la indústria auxiliar de la COllS

trucció que comen~ a acusar l'impacte del sector de la 
construcció directa. 

Pel que fa a l'agricultura i, encara que partíem d'índe
xos molt baixos, en el primer semestre d'engunay havíem 
superat les perdues de l'any 89 en que havíem tengut un 
creixement negatiu d'un - 4,5% i enguany l'increment pot 
rondar 1'1 %. 

Resulta impossible saber avui com ens afectaran en 
aquesta recuperació inicial la crisi de la indústria Hetera 
succe"ida de l'estiu en~ i les noves pluges torrencials del 
mesos d'octubre i novembre, pero les estimacions indiquen 
que, a finals d'any, podem rondar un creixement real d'un 
0,9% i probablement una mica més, si se soluciona, com es
peram, rapidament la crisi d'AGAMA a Mallorca. 

Per tot aixo, la variació global del nostre producte in
terior brut regional esperam que sigui d'un 1,5%, la qual 
cosa avala les conclusions de l'economista a que feiem refe
rencia, encara que resulta impossible avaluar, avui per avui, 
la incidencia que pot tenir la puja deIs preus energeties 
com a conseq~encia de la crisi del Golf Pérsic. 

Aquesta, ido, és la situació. Sense optimismes, sense 
excessius pessimismes. Podem dir que hem d'afrontar uns 
temps més diffcils que els passats, pero que estam, compa
rativament amb altres regions d'Espanya, en millor posició 
per passar-los, perque venim d'una etapa de fon creixe
mento De fet, les Balears presenten unes condicions espe
cials que retarden les conseqüencies del refredament de l'e
conomia espanyola. Hi ha un índex, que darrerament s'ha 
divulgat a través deIs mitjans de comunicació, qu és els deIs 
impagats. A les Balears, en cls darre r meso , aques ts impa
galS eren e l 6%, quan a al rcsta del país és de devcrs el 
25 %. Aixó implica, segons els economisles, que la bonan(;a 
económica que hem tengut e ls darrers anys, ha donat sol
vencia a ls dife renlS seClOrs productius. 

Amb aixo no volem dir que quedarem totalment al 
marge de les dificultats que ja té tot el món occidnetal. Per 
desgracia, no sera així. Passa, pero, que aquests efectes ne
gatius ens arribaran amb un cert retardo Hauríem d'aconse
guir, ido, que la recuperació - que indubtablement també 
vendra - sigui abans, i estam, a més, en condicions de propi
ciar-ho? 

Tal vegada es demanin, empero, qui és que ho ha de 
propiciar, qui ho ha d'aconseguir. Ho ha d'aconseguir el 
Govern? Ho han de fer els empresaris? Ho han d'aconse
guir els treballadors? 

Dins el mare maeroeconomie nu, poe o res no pot ier 
el Govern. Una trentena de milers de milions dins tot el 
conjunt economic de la regi6 és quasi una gota d'aigua dins 

la mar. Malauradament - o afortunadament perque ab 
pen del punt de vista o de la ideo logia de l'observado 
pes economic del sector públie a les nostres illes és 
petit. Amb realisme hem de convenir que, si és la iniCl 
privada la que fa anar endavant el ereixement econom 
els lloes on funciona l'economía de mercat, aquí a les 
aquest protagonisme és aclaparador. 

No podem dir tampoe - perque sería enganyar-I 
que tenguem cap possibilitat d'influencia decisiva ( 
aquells mecarusmes de poUtica monetaria deIs quals r~ 
solament les conseqüencies, tant per bé com per 
Aquests mecanimses res len On han d'estar per mandat ( 
Constitució: en mans del Govern de la Nació. 

Que pot fer, idO, el Govern de la Comunitat? 

En primer Uoe, fer allo que hem fet fins ara: recone 
la funció motora de la iniciativa privada dins un mar< 
lliure mercal. 

En segon !loe, garantir els interessos generals sobre 
interessos particulars. Aquesta és la gran limitació que ~ 

d'assumir en el món modern capitalista o més ben dit, n 
capitalista: que la iniciativa privada no és omnímoda; , 
també s'ha de subjeetar a alguns condicionaments. 

I, en efecte, hem de reconeixer que aquest és el gl 
punt de debal. La fronlera que, sense cap dubte, ens sep. 
ideologicament a alguns grups d'aquesta Cambra és prf 
sament el grau d'intei-vencionisme que és necessari aplil 
per part deIs poders públies per garantir l'interes genera 
així mateix, fins on arriba aquest interes general. 

He dit amb tata la intenció "separaci6 ideologica" p< 
que és fonamentalment aixa: una separació mantinguda ' 
l'esfera de les idees més que no en la deIs suposits praetü 
És diffcilment discutible el fet que, en el món moder 
quan es traeta de gesti6 política concreta de la conjun 
económica, s'empren les mateixes receptes, tengui el col, 
que tengui qui li toqui governar. Tal vegacla aixo és ro. 
d'acceptar per a qualeú, pe ró si o bserven la rcaJitat, aixo ( 
així. La política de nacio nalitzacions. de rIgid intervenci< 
nisme de mercats o de socialització de perdues d'empres< 
mal gestionades, tant públiques com privades, queda ja iOl 
de l'ambit d'acceptació general en el món occidental i, e 
aquells lIoes - poes - on encara es practica, com saben tot 
vostes, es troba ja en clara revisió. 

On és, ido, el Hmit de l'intervencionisme governamen 
tal? Per a nosaltres, sempre ha d'esser el mínim interven 
cionismes necesari per preservar els interessos generals 
Per a algun grup d'aquesta Cambra, per ventura la frase· 
s'hauria de fer d'una altra manera: s'ha d'emprar l'interven 
cionisme necessari, caigui qui caigui. 

Resulta un tant cínic - contradictori i tot - dir, per una 
banda, que es vol el creixement económic i el manteniment 
del grau de benestar aconseguit i, per una altra, posar tots 
els entrebanes legals possibles perque la iniciativa privada 
que - no ho oblidem - és la que ha d'aconseguir aquest crei
xement i aquest benestar, ha pugui fer. 
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És o no és incoherent dir que es vol un truisme de qua
litat, per una banda i, per 1'altra, impedir la crea ció de 1'0-
ferta complementaria que aquest turisme exigeix? 

1 és que, a vegades, ens pareix que es confon governar 
amb prohibir. Pareix que si el que governa no prohibeix, no 
té sensació de poder. 1, senyores i senyors Diputats, aquest 
no és el camí perque la iniciativa privada pugui desenvolu
par totes les seves potencialitats creadores. 

Vull dir amb aixo que hem d'obrir la ma i deixar que es 
construeixin camps de golf on manca aigua o construccions 
que destrueixin el nostre paisatge? 

De cap manera. 

No és aquesta la nostra vía de reflexi6. Pero tampoc no 
ha és prohibir per prohibir o intervenir pel gust d'interve
nir. 

Som partidaris que hi hagi semators, senyals de con
ducci6 i regles de circulació, pero no per si mateixes, sin6 
perque tothom compleixi les regles i així es pugui circular. 
No volem de cap manera tallar la circulaci6. Sense aquesta, 
de que servirien els cotxes? 

Diguem clarament que és per a nosaltres aquest grau 
mínim d'intervencionisme necessari perque la nostra estada 
en aquest "replan de reflexi6 i de prendre forces per conti
nuar creixent, sigui fruit6s. 

Quant a ordenar l'economía i amb les limitacions 
constitucionals a que ja hem fet referencia, ens pertoca po
sar unes bases raonables i logiques per poder afrontar una 
reconversió sectorial que ens garanteixi poder continuar 
pujant. . 

La reestructuració més important, sense cap dubte, és 
la del turisme. Moltes vegades en aquesta mateixa Cambra 
hem debatut aquesta qüestió d'importancia cabdal i tal vol
ta sigui oportú recordar les fites més importants. 

La nostra primera actuaci6 ha estat dirigida a diversifi
car la nova oferta turística, fer-la més creativa, innovadora i 
a trencar la repetitivitat d'allo que fins ara s'havia projectat 
i construH com si amb aixo s'hagués esgotat la nostra capa
citat d'imaginaci6 i de disseny. Primer exigírem seixanta 
metres quadrants per pla~ a la nova oferta per millorar els 
serveis i les zones de lleure. Ara, amb la nova experiencia 
del Pla d'Ordenaci6 de l'Oferta Turística, aquesta superfi
cie sera fins i tot del doble. Aquest Pla, finalitzat a l'ambit 
de I'il!a de Mallorca i posat a informació pública, així ha 
permetnl comportara aixo la desaparici6 obligada de l'ofer
ta més antiga i de menys qualitat, aquesta que fa una com
petencia a baix preu a tots els altres que cerquen i s'esfor
een a trobar una clientela de major nivel! i despesa turística. 

Som conscients - i crec que tots hi coincidim - que 
aquest és el gran repte que hem d'afrontar en els anys pro
xims: disminució i millora simultanies de la nostra oferta 
lurística. 

Pero si ens limitam solament a aixo, haurem quedat a 
mitjan camL 

L'ambiciós pla extraordinari d'inversions per millorar 
radicalment l'entorn i els serveis de les zones turlstiques és, 
sens dubte, el Pla més ambiciós que mai no hagi afrontat 
un govern regional. 

Hem arribat a la conclusió que aquesta extraordinaria 
inversió és de tot punt imprescindible. la no som una des ti
nació turística exotica i barata. El turista ve a una societat 
moderna, integrada dins Europa, amb un bon nivel! de vi
da, amb inflació baixa i moneda forta. 

Allo que se'ns perdonava abans (i que encara se li per
dona al Marroc o a Tunísia), ara ja no se'ns perdona a no
saltres. El turista vol trobar carrers nets, un ambient sense • renous, zones peatonals i una oferta complementaria en 
consonancia amb el nivell de preus que se li demana de pa
gar. 

Disminuaci6 de l'oferta de baix preu, millora d'infras
tructures a les zones turístiques, pero també qualque cosa 
més: creació d'una oferta complementaria que és la que 
exigeix el turisme que esperam captar, un turisme que de
manda places als nos tres saturats ports esportius, nous 
camps de golf contra els quals pugui competir i la possibili
tat de segones residencies que és l'oferta del futur. 

1 aqur radica un deIs punts de maxima controversia en
tre els grups polftics d'aquesta Cambra. Es diu que es vol 
créixer en la qualitat de l'oferta complementaria, pero quan 
es promou un camp de golf nou, sembla que l'inversor pri
vat comet una falta greu o imperdonable. Pens que no és 
coherent .demanar i proclamar la necessitat de mantenir el 
nivell de prosperitat a que varem arribar l'any 1989 i, al 
mateix temps, negar la possibilitat real que aixo pugui esser 
una realital. 

La iniciativa privada, de la qual hem estar parlant, té 
potencialitats per respondre adequadament al repte que re
presenta aquest canvi a les estrcutures del nostre turisme, 
pero sobretot, ho fara si se sent acompanyada per una deci
dida acció de les autaritats. Unes autoritats que no posin 
més frens que els estrictament necessaris i que fomentin 
clarament l'actuació d'aquesta iniciativa privada. 

Si aixo no és aixf, els puc ben assegurar que sera molt 
dificil que aquesta inici¡¡.tiva assumeixi els sacrificis impor
tants que implica la reestructuració turística. 

La nostra obligació és col· locar tants quants d'estalons 
facin falta a aquest arbre, que ha donat molts de fruits, pe
ro que ara esta una mica esgotat, perque pugui créixer en 
un altre sentit i que, per la seva propia dinamica interior, 
segueixi el seu creixement tat sol, sense tutelatges ni pro
teccionismes i deixar que s'acomodi per ell mateix a les re
gles naturals que marca el mercal. 

Pensam que aixo és perfectament compatible, la defen
sa i protecció del patrimoni natural amb la creació d'una 
oferta turística nova. No ens val el model de balearització 
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del paisatge que hem conegut. Més bé tot el contari. Sabem 
que un deIs nostres recursos turisties més importants és 
precisament l'amplia diversitat de la nostra natura. 1 encara 
que només fos per aixo - que solament fos per aixo - merei
xeria la pena fer aquesta defensa del medi natural. 

Pero igualment és simplista i maniquea la dialectica de 
nou turisme versus defensa del paisatge. Avui hi ha mitjans 
tecnies i sistemes per fer compatibles i coexistents els dos 
conceptes. Tot és qüestió de saber utilitzar aquests instru
ments; i tenim la ferma voluntat d'emprar-los perque consi
deram que és necessari i fins i tot imprescindible, la creació 
de les condicions objectives per fer possible un turisme de 
major qualitat i al mateix temps protegir i preservar el nos
tre patrimonio 

1 per fer tot aixo també necessitam una actuació clara 
per imposar l'imperi de la lIei. La iniciativa privada, les no
ves inversions, necessiten per poder actuar un marc jurídic 
ciar i estable. 

Hem de reconeixer que aixo no s'ha donat darrerament 
a les nostres Illes. Un inversor podia adquirir un terreny 
per mil milions de pessetes i l'endema trobar-se que la seva 
propietat era, de sobte, inedificable. 

O'una vega da per totes, hem de donar a la iniciativa 
privada aquest marc segur d'actuació. 

Hem de saber amb tota claredat on pot invertir-se i on 
no, pero alIa on pugui fer-ho, ha de trobar totes les facili
tats per realitzar la inversió i no problemes administratius 
un darrera l'altre. 

Si, en un context general recessiu - al qual s'ha sumat 
la crisi del Golf P.Crsic - hi afegim per part nostra una polí
tica poc afavoridora de la inversió, sera molt dificil aconse
guir aquesta fila de manteniment i preparació per a una 
nova etapa de creixement economic. 

1 és que, com a Govern, estam per una política de fo
ment per mantenir el que hem aconseguit. 

AqUe.')l podria esser e l resum de la nosLra actilud fins 
al final d'aquesla legislalUra i fins i lOl més enllA. Sigui aixi 
o no, eslam egur que, governi qui governi en els propers 
anys, aquesta és la poHtica més assenyada a seguir. 

Per a nosallres - i esper que també per a V()Sl~ - fo
mentar vol dir que el Govern, com ha fel, ha de crear les 
condicions adminis lralives i d'infraslruclres basiques gene
rals; unes i alLres perque la iniciativa privada re llanci la in 
vcrsió amb les millors condicions de rendibitilal. 

Reflexionem, ido, SObre aquests dos eixos del fomenl. 
S'ha de recon~ixer que hem fet un gran €:sforc; per aconse
guir una major agilitació administrativa a tO(S els depana
ments del Govern rnitjanc;ant la informA tica. Avui comp
tam amb programes propis pcr al eguimenl d'exp dicnu, 
per a la colllractació, per a les ajudei , pcr a anlml, pcr a 
transpons, per a temes lur! lies, etc., que no ¡en[e m fa uns 
anys ¡que s'estan convertinl e n eines d'una gran eficAcia, 

no sois per agilitar els tramits burocratics, sinó també 
controlar millor la tasca administrativa i funcional. 

Sense aquestes eines, diftcilment hauríem pogut tr; 
tar i resoldre I'cxcés extraordinari de treball que han re 
sentat les ajudes per les inundacions de l'any passat id 
guany. 

La segona gran passa ha estat fixar els lIoes de f( 
per a tot el personal de la Comunitat acabant amb si 
cions d'indefinició i d'identitat que no contribuYen a 
adequada motivació deis funcionaris. Tothom esta al 
lloc i tothom sap quina és la seva responsabilitat i aixo, j 
tament amb la modernització de les eines de feina, és 
gran avene; cap a I'objeetiu d'una administració més ¿ 
económica, nipida i eficae; en les relacions amb els eil 
dans. 

No n'hi ha prou, amb tot aixo. Encara n'hi ha més 
ferm proposit de, sense saltar-nos cap deIs tramits oblif 
per les Ileis, cercar tots els procediments possibles per d 
buroeratitzar i agilitar al maxim les tramitacions admÍl 
tratives, el que és el mateix, de suprimir l'indesitjable sil, 
ci administratiu que no és tolerable en una administra 
que vol esser clara i eficae;. 

Molts deIs canvis introduIts a la llei i el contingut ( 
projecte de pressuposts per a I'any 91 veuren que van 
aquesta direcció. -

En conclusió: sabem que hem de millorar moltes dE 
cieneies d'una estructura administrativa encara pobram( 
dotada i amb vicis heretats d'abans de les transferenci, 
Pero també hi ha voluntat pplHica que l'administrat tre 
facilitats i no entrebancs. 

Per al tra banda, i coro ho saben t ts vo tes, hem inici 
el camí previst a l'Estatut per donar competencies a ls Ca 
sells Insu lars, fins i lOl e n contra de molts de pronosti( 
En alguns temes COm urbanisme i habitabilital, s'ha cerc 
la transferencia maxima. En ti altres s'ha cercal la fórmu 
de I'encomana de la gestió ordinaria com a mecanisme IDI 

rapid. 

Ja abem que aquest camí no és faeil ni per al Govern 
per al CanseUs lnsu lars, perque aquests, de cop i respos l 
han de compaginar I'adminislració loca l que els és própi 
amb una administració autonomica C mplelament nOva E 

lo ts e ls aspectes administratiu i resolulOcis. Pero també ( 
un camí prefigurat a I'Estatut i a la L1ei de Consells, que 
s'ha de recórrer amb prudencia, pero també sense atural 
nos. 

Un cami que, al final, representara un nou model d'ad 
ministració descentrlitzada a cada illa i un nou model d 
Govern, més descarregat de tasques burocratiques i am 
més ca pacilal per planificar, que és tant com dir que és pe 
exercir millor la eva resp nsabilitat de brae; executiu d'a 
qucsta Comunital. 

No és del tot impossible que aquest procediment, ' 
curt terme, quan una competencia passi a esser exercid, 
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peIs Consells Insulars, produeixi una certa ralentització 
deis expedients per mor de l'imprescindible rodatge de la 
nova estructura receptora d'aquesta competencia, pero és 
tasca de tots tractar que aquest període de rodatge sigui 
com més curt millor i aro s'aconseguinl l'efecte beneficiós 
d'aproximar l'administració a l'administrat, fruil de la des
centralització. 

Quant a les infrastructures basiques, crec sincerament 
que la majoría estan ja plantejades per aquest Govern, pe
ro no volem quedar tancats a aquelles que sigui necessari a
frontar per fer realitat una autentica política de foment de 
la inversió. 

Si n'hi ha que no estiguin iniciades, nosaltres estam 
oberts a totes les forces polítiques per aprofitar totes les 
instancies representatives i coordinar qualsevol pro posta 
en aquest sentit. 

Entre les plantejades destaca, per la seva transcenden
cia, el Pla Extraordinari d'inversions a les zones turístiques, 
del qual ja hem parlat, que representara un esforr; molt -
gros, tant des del punt de vista economic com de gestió, 
tant per al Govern com per als municipis. 

En segon terme, hi ha la millora de la xarxa viaria per 
facilitar accessos, abaratir costos i millorar la seguretat. 
Volem ressaltar: el condicionament de l'eix Palma-Alcúdia 
i la millora deis accessos a tots els pobles que envolten 
aquest eix; l'accés al sector occidental de Mallorca; amb la 
definitiva prolongació de l'autopista de Ponent fins a Santa 
Pon¡;a i els accessos als nuclis de Calvia i Andratx; culminar 
I'anell periferic que ha d'enlla¡;ar exteriorment totes les car
reteres radials de Mallorca; segon cinturó de Palma per 
descarregar l'actual via de cintura 'de tat el transit pesat en
tre els poHgons industrials i tates les poblacions de l'iHa; 
accessos a tots els nuclis turÍstics de les Illes en coordinació 
amb el Pla Extraordinari d'Inversions; condicionament de 
l'eix Maó-Ciutadella i el seu gradual desdoblament; condi
cionament de l'eix Eivissa-Sant Antoni, iniciant també el 
desdoblament; i crear la segona ronda d'Eivissa amb el ma
teix fi que en el cas de Palma; i per acabar, els esforr;os per 
suprimir a les vies conflictives el pas per dins els nuclis de 
població de les illes. 

Hi ha un tercer gran paquet d'infrastrucutres basiques: 
és el que es refereix a la dotació de xarxes d'aigua i clave
gueram a tots els nuclis de població en co¡'¡aboració amb 
els ·Consells Insulars i completar la construcció d'estacions 
depuradores a tats aquests. Una feina molt avan¡;ada. 

En els darrers sis anys, des que tenim competencies, 
s'han cosntruH dotze estacions depuradores. En aquest mo
ment, n'hi ha denou en construcció: deu a Mallorca, quatre 
a Menorca i cinc a Eivissa i Formentera i, en tramitació, les 
de Sineu, Binissalem, Deia, Cala En Porter i Cala Portinatx. 

Som, ido, a punt d'aconseguir l'objectiu més important 
per a la nostra societat: el tractament integral de totes les 
aigües residuals. Aquesta és una passa de gran importancia 
per a la nostra Comunitat, que la situara capdavantera de 
totes les zones turfstiques d'Europa. 

Respecte del prove'iment d'aigua, un deIs problemes 
més greus a les nostres Illes, aquí hem de comptar sempre 
amb la coHaboració del Ministeri d'Obres Públiques: cons
truir una potabilitzadora a Eivissa, transvassar els cabals 
que ara van a la mar des de la zona de SÓller, dur-Ios cap a 
Palma i aprofitar els de la Marineta i que no s'aprofitin per 
a l'ús agrícola per dur-los als punts urbans amb més dificul
tats per obtenir una aigua de qualitat. No és necessari dir 
que hauríem pogut fer molt més en un capftol tan impor
tant, si comptassim nasal tres amb les competencies, si no 
estassim pendents d'acabar el Pla Hidrologic. Aquest és l'e
nesim any que hem de reflectir en el discurs de l'estat de 
l'autonomía aquesta mancan¡;a. Per a nosaltres resulta in
comprensible que se'ns neguin les decisions respecte de 
l'extracci6 i gesti6 de l'aigua potable a un lloc on aquest re
curs és de la mil.xima transcendencia, ja no tan soIs sanita
ria, sinó economipi. 

1, a més d'aquestes grans realitzacions, ens proposam 
seguir millorant substancialment l'antiga xarxa de camins 
rurals. És possible que els paregui d'entitat menor quan es 
parla d'infrastructures, pero no ho éso En primer Uoc, per
que és molt sensible als factors climAtics, com ha quedat 
ben cIar a les recents pluges, pero a més, permet la conne
xió d'amplies zones rurals amb els grans centres d'abasti
ment i consum i és ben necessaria per frenar el despobla
ment en aquestes zones. 

Una assignatura que teníem pendent era l'eliminació 
deIs residus solids urbans. El Pla aprovat per aquest Parla
ment ha aclarit les incúgnites més importants, i ara falta 
concretar alguns aspectes d'ordre menor. 

Entram a la infrastructura sanitaria, on ens manca la 
competencia de l'INSALUD. Una vegada més, ens falten 
competencies. Malgral aixo, crec que podem dir que s'ha 
avan¡;at bastant en l'ordenaci6 sanitari. Des del Pla d'Orde
nació d'abril del 87 a aquest projecte de llei de creació del 
Servei Balear de Salut hi ha molta feina tela i esperan¡;a 
d'aconseguir un ampli consens de tots els grups perque 
aquest servei sigui el gran ens ag]utinador de tota la sanitat 
de les Illes i esperam que sigui possible passar per damunt 
de dogmatismes i arribar a una col·laboració oberta entre 
sanitat pública i privada en el marc en que hem desenrot
!la t aquest discurso 

Creim sincerament que si aconseguim, amb el nostre 
suport, que la iniciativa privada envesteixi I'Hospital pro
gramat per a la comarca d'Inca, com hi ha tracles, camina
rem de pIe per aquesta via de col·laboració i, en definitiva, 
anirem cap a una sanitat mixta en que sera possible la coe
xistencia de la sanitat pública i la privada. 

Aquest nou model de sanitat mixta solament sera pos
sible si la política de concerts d'INSALUD és més generosa 
i cobreix realment el cost deis serveis que es donin als afi
liats de la Seguretat Social. PerO també he d'afegir que aixo 
no és impossible a la vista de les converses amb el Ministeri 
de Sanitat que tenim. És ben segur que seria una gran satis
tacció per a nosaltres que aixo es pogués culminar. 

També seria una gran satisfacció tenir totes les compe-
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tencies en materia d'acció social i a la de serveis socials, to
tes aquestes que fan els components importants del benes
tar deIs ciutadans de les Illes. 

L'autonomia ha suposat imponants millores en aquest 
sentil. Aquest Govern ha estat sensible a dur a terme ac
cions dins aquestes importants arees. Aquesta sensibilitat -
s'ha refIectit - i cada dia s'hi refIecteix - en el gran número 
de realitzacions que, dia a dia, van omplint els nostres po
bIes i les ciutats de centres sanitaris, de clubs i residencies 
d'ancians, de centres d'atenció a disminults i d'actuacions 
per a la millora i la promoció de la salut. Entraré després 
en cada un d'aquests temes amb una mica més de detall. 

La nostra tasca legislativa en aquest aspecte s'inicia 
amb la Llei d'Acció Social, ja aprovada per aquesta Cam
bra i amb el Pla Quadriennal d'Acció i Serveis Socials que 
esta en tramitació. Hem tractat que aquests importants ele
ments normatius obtenguin el m:lxim consens possible 
d'entitats, institucions, grups polítics i socials interessats, 
perque entenem que són qüestions fonamenlals per a la 
nostra societat i han d'esser sempre valids per a tots tanl 
com sigui possible. 

En aquesta Unia d'aprofitament al m:lxim de les possi
bilitats i de la coHaboració amb les altres administracions 
amb competencies en arees sanitaries, el nostre Govern ha 
desplegat, com saben tots vostes, un complet programa de 
dotació de centres sanitaris, sempre en col·laboració amb 
els ajuntamenlS. Així, a tots els municipis de les Balears, 
amb una inversió de més de 600 niilions de pessetes, amb la 
Creu Roja, els programes de medicina preventiva, com els 
de prevenció de malformacions congenites, SIDA, control 
de malalties epidemiques i amb l'administració central, 
amb aquest Parlament i amb tot un poble, I'aprovació de -
l'Hospital de Manacor, que ha estat un esfor~ conjunt per 
assolir una de les previsions fonamentals del Pla Director 
d'Ordenació Sanitaria de la nostra Comunitat Autónoma. 

El principi de coHaboració entre les institucions, jun
lament amb aquesta preocupació per la millora del nivell 
cientffic i investigador deis professionals, informa també la 
nostra col·laboració amb la Universitat, promocionant i fi
nan~nt tesis doctorals, investigació, formació de professio
nals sanitaris, millora de la dotació de laboratoris de tot 
quant fa referencia a salut pública, tasca en que les dues 
institucion.s han estat sempre conjuntament interessades. 

L'impuls en les lasques de control sanitari, que es re
tlecteixen en I'ad peió d.e mesures de control alimentari ca
da vegada més inlen es i rigoroses, '-rasca que, quan varem 
in iciar e l lloStre marinalge au tonómic era practicament ine
ruten! i avui lé una emitat importanl, a fi d'acoru eguir una 
major prolecció deis consurnidors. Per altra pan, el control 
de la alubrital i higiene a les nostres platges i aigües de 
banya la mar, que han delerminal que, any rera any, mit
jans de cornunicació imparcíals í especiali tzat. i organismes 
de les ad minis tracions central i europea les reconeguin ¡les 
qualifiquin com a les de millor estat a les costes espanyoles, 
perque complien els requisits exigits per les directives cor
responents de la Comunitat Europea. 

A l'area d'acció social, han transcorregut tres an: 
els quals s'ha pogut posar de manifest una amplia ach 
que comen~ per la creació de la Direcció General, la ] 
lació del Consell Superior d' Acció Social, la Comissi 
Coordinació, previstes a l'esmentada llei. Es va modi 
també la Comissió Territorial de Drogodependencies i 
en tramit avan~t l'actualització del Pla Territorial de 1 
gues, emmarcat necessariament en el Pla Nacional co: 
ponent. 

A causa de la concurrencia i la complementari 
d'interessos i competencies en aquesta area, avalats pe] 
diferents normes basiques de I'Estat, com per la mateixa 
risprudencia del Tribunal Constitucional i en aplicacil 
la LIei de Regim Local, hem posat en marxa una CoOP( 
ció economica i administrativa entre aquesta Comun 
Autónoma i les administracions central i locals mitjan~ 
els convenis sectorials que :;'han anat subscrivinl. 

Així, a més de mantenir-se les actuacions derivades 
conveni amb el Pla Nacional sobre Drogues, s'han forma 
zat convenis específics amb el Ministeri d'Assumptes ! 
cials sobre estats de necessitat, prestacions basiques i inf. 
maci6. D'aquests tres convenis, se n'han derivat també 
tres de semblants amb els Consells Insulars i amb entit: 
sense finalitat de lucre. 

Al mal e ix l'mps, el conveni de prestacions basiqu 
' ubscrit amb I CUII~cl1 In ular de Mallorca ha suposat 1 

milja indispe nsable per al desplegament deis serveis socü 
primaris i I'ajuda a domicili en la majoria d'ajuntaments ( 
Mallorca. També hem impulsat que, d'acord amb la Ll 
d' Acció Social, cada municipi aporti, com a mínim, el 6' 
del seu pressupost a acció social. 

Hi ha una serie d'actuacions concretes que hauríem d 
destacar de manera especial i és l'esfor~ inversor en l 
construcció del Centre Son Tugores, un centre que esta su 
perant una xifra deis cinc-cems mi1ions de pessetes i qu 
era necessari, perque aquesla Comunitat no disposava d 
cap centre semblant que I'lNS ERSO ha constru'it a d'altre 
comunitaLS autónomes. També és cert que problemes d'or 
dre tecnic, de caracter municipal, han fet retardar la sev, 
posada en marxa fins als primers dies de gener. 

A més d'aixó, dins I'area de disminu'its i en col· labora
ció amb les ajuntaments de la comarca d'Inca, s'han finalit
zat les importants obres del Joan XXIII i tot el seu equipa
ment, la qual cosa ha suposat més de setanta milions d'in
versions. 

En l'atenció a la drogoaddicció, el Govern de la Comu
nitat Autónoma, en coHaboraci6 amb el Bisbal de Mallor
ca, ha posat en marxa les activitats del Projecte Home com 
a programa idoni per a la rehabilitació i la insercció deis 
drogodependents, a través d'un centre d'acollida, d'una co
munitat terapeutica, ampliada amb una segona comunitat 
en construcció i un centre de reinserci6 recentment inaugu
ral. 

El Projecte Home, sense deixar de banda ajudes a al
tres moltes iniciatives que dins el mateix camp hi ha hagut, 
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és i ha rebut el refrend a nivell estatal i internacional de les 
més altes instAncies i representa per al poble balear una 
ajuda inestimable en la lluita contra la droga. 

Certament, no totes les coses en el tema d'infrastructu
res bllsiques es presenten tal com voldríem. Aquest és el 
cas del sector primari, perqué és ben cert que la reestructu
ració deIs fons comunitaris, de la inclusió d'una part de les 
llles dins l'objectiu 5B ha representat unes possibilitats de 
cofinan~ment i unes inversions que difícilment haguéssim 
pogut fer amb els nostres pobres mitjans. Pero també és 
cert que, amb tota aquesta reestructuració, quedara fora de 
les inversions futures la major part de Mallorca. Precisa
ment aquella que podia superar l'estancament de l'activitat 
agraria que pateix si hi hagués hagut les inversions necessa
ries. 

Des del punt de vista del sistema de finan~ment de les 
infrastructures agraries, té una certa lógica que l'adminis
tració central tendeixi a reduir les seves aportacions a les 
zones elegibles pel Mercat Comú. És a dir, a les zones que 
tenen retorn comunitarÍ. Pero aixó, a poc a poe, fara aug
mentar el desequilibri respecte a les zones sense retorn que 
restaran al marge de les gran inversions d'infrastructura. 

Problema de difícil solució a curt termini peró que 
s'haura d'afrontar en la próxima legislatura, amb una políti
ca compensadora d'aquestes inversions encara que ho ha
gim de fer tots sois, sense cofinan~ment ni de Madrid ni 
de Brussel-les. 

També és oportú, en aquest camp de les infrastructu
res, que es faci una referencia a educació i esports. Un con
veni que hem signat amb el MEe per valor de més tres mil 
milions de pessetes ens permetra en els propers anys dotar 
la infrastruttura esportiva a gairebé tots els centres escolars 
de les Balears. És la culminació d'aquest procés que també 
ha condult a la renovació del conveni de restauració per va
lor de 800 milions de pessetes, pero no és un fruit que hagi 
madurat per casualitat o per les circumstancies, sinó que 
respon a un plantejament logic i estratégic que ens varem 
fer a l'inici d'aq uesta legislatura. 

Igualment el Govern ha assolit un exit sense prece
dents en la tercera convocatoria del Pla de Millorament de 
Far;anes. Quaranta-sis deis seixanta pobles de les Illes ja -
s'han adherit a la campanya per fer "canviar el rostre" d'a
questes poblacions. 

Respecte de la infrastrllctllra educativa, i encara que 
amb una retirencia de l'administració central a transferir 
les competéncies - cosa inexplicable - ens preparam per as
sumir-les. Per aixo elaboram un nou model educatiu. Un 
model propi per no esser simples gestors d'un sistema que 
no ens agrada i que no respon a la nostra realitat illenca. 

Esta preparat amb estimació per cinquanta expcrlS del 
món educatiu i s'ha definit per unes arees molt concretes: 
perfeccionament del Pla de reciclatge del professo ral, amb 
especial incidencia en la nostra llengua i cultura; la consoli
dació del programa d'educació d'adults, ampliat amb la sig
natura d'un nou conveni i el millorament de l'ensenyament 

musical amb una reordenació del Conservatori i la dotació 
de nova infrastructura. 

Cada passa que donam en la línia de recerca d'unes in
frastructures més eficaces per poder assentar-hi un futur 
desenvolupament ordenat a les Illes, ens adonam de la falta 
que ens fa poder decidir sobre el sistema d'educació i for
mació deIs nos tres ciutadans. Estam convenc;uts que la fei
na que ens pertoca fer en construcció de carreteres, en mi
llora de zones turístiques, en implantació de depuradores 
quedara coixa, si no tenim possibiLitat d'educar i formar - i 
fer -ho bé - els usuaris d'aquestes grans infrastructures basi
queso 

Per aixo donam tanta importancia a un nou model 
educatiu; adaptar l'educació a la nostra realitat i no com 
ara que la realita\ s'ha d'encastar en un model central que 
li és totalment alié. 

S'ha dit que el gran éxit economic d'Alemanya i la pos
sibilitat d'assolir en tan poc temps la reunificació de I'Estat, 
resideix en aquest salid i segur sistema de formació profes
sional i ocupacional que té. Un sistema que ha estat capac; 
d'integrar els treballadors a les noves técniques amb un ele
vat grau de productivitat. 

No comptam amb un sistema semblant, desgraciada
ment, ni amb els mitjans legals i economics per implantar
lo -des de dalt. Pero .aixo no vol dir que ens quedem de 
mans plegades. Com a mfnim, hem de mantenír l'actitud 
d'aconseguir-ho. r ho farem. Com abans deia, perqué el 
gran repte que haurem d'afrontar sera la renovació del nos
tre sector turístic i exposava les linies mes tres d'aquesta re
estructuració necessaria i imprescindible. Ara hi vull afegir 
que no es tracta.solament de reduir places o de millorar l'a
jardinament, sinó que el turisme és servei i que si la quali
tat d'un producte té una estreta relació amb la bona forma
ció que té cada un deIs operaris, en el cas del turisme, 
aquesta formació és encara molt més important. 

1 si hi ha qualque queixa, un deIs motius és precisa
ment la baixada en la qualitat del servei. Resulta imprescin
dible fer un gran esforc:r en la formació i el reciclatge a tots 
els nivells, des de la geréncia d'empreses turístíques fins al 
darrer cambrer. 

En el discurs d'investidura anunciava la creació de 
l'Escola Oficial de Turisme. El mes de juny va aconseguir 
la seva oficialitat. 

S'han comen~t les obres de l'Escola d'Hostaleria, amb 
grans inversions. 

Són pass es. Pass es importants, pero tampoc no ens po
dem donar encara per satisfets. Ens reunim periodicament 
amb el sector d'hostaleria per dissenyar cursos de formació 
ocupacional, ara més necessaris i els més urgents; cursos 
d'ambit general que impartirem amb col-laboració amb l'I
NEM i el Fons Social Europeu - cinquanta-set -; altres 
tants ho seran en coHaboració amb sindicats i agrupacions 
d'empresaris. Cobreixen totes les branques ocupacionals. 
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Dins aquest conteXl, també s'han d'incloure tots els es
for~s financers de cofinan~menl del Fans Social Euro
peu, que invertirem en ensenyamenl i formaci6 agraria j fo
restal. L'esforc; més gran que s'hagi fet mai en aquest capI
tal. 

Fins aquí, hem exposat idees polftiques de foment que 
creim necessaries de continuar i emprendre. Pero no vull 
acabar aquest diseurs sense fer una referencia al'estat de la 
nostra Autonomia en comparaci6 amb la resta de l'Estat. 

1 ho faré en poques paraules, perqué en relaeió amb 
l'Estat, en relació amb l'administraeió central, poe més, poc 
manco, estam igual que estavem fa quatre anys i, quasi qua
si, si m'apuren, poe més, poe manco, que estavem fa vuit 
anys. És cert - ho hem de reconéixer públicament; jo ho he 
fet al lIarg d'aquest discurs - que puntualment hem arribat 
a convenis, acords, cofinan~ments, com vos tes vulguin dir 
i la mesc1a de 1Ots, i ho hem fet amb el Govern de Madrid. 

Pero també és una veritat lamentable que, al nostre 
parer, Madrid continua considerant que I'Estat és ell, i 
qualque Autonomia "de primera". 1, pel que sembla de la 
seva actitud, tal vegada hauríem de deduir que la nostra 
Autonomia és de tercera. No de segona, de tercera. 

Perque, senyores i senyors, en quatre, el Govern cen
tral no ha tengut a bé rebre el President del Govern d'a
questa Comunitat per plantejar els seus problemes. Com a 
maxim hem arribat, per dues vegades consecutives, és a una 
esperan~dora frase de "en septiembre nos veremos", una 
que es feia molt famosa quan, en el juny, alguns s'examina
ven. Un setembre que mai no ha arribat. Jo cree que és tot 
un exemple. Un exemple que demostra la consideració que 
ens tenen a nosaItres i altres moltes comunitats, que tenen 
a UIJ Govern legítimament constituH i. democraticament 
elegit, un Govern que no pertany al mateix color poIític, 
sense que aixo cregui, al meu entendre, que sigui essencial, 
perque n'hi ha d'altres del mateix color polftic que passen 
les mateixes penúries. No hi fa res. 

Si cceim que a nivells institucionals, l'optica deIs trae
taments deis temes hauria d'anar pel camí de superar el 
partidisme i tractar, de veces, de coordinar les actuacions 
amb profit del bon funcionament de l'Estat. Un Estat del 
qual formam pan, els agradi o no els agradi. 

1 a un escaló inferior, que ha passat? Tampoc no es pot 
dir que hagim avan<;at gaire. Hem obert una esperan~, ai
xo si, hem obert l'esperan~ que se'ns eonsideri una Comu
nitat pluriprovineial i que se'ns traeti com a tal en el con
text del repartiment del Fons de Compensació Interterrito
ría!. 

Déu faci que un canvi de ministres no ens obliglli a 
tornar a comen(j31' aquesL lIarguíssim procés de renexió. Fi
xin-sc vostes, aixó que vol dir. Esperam, perque encara no 
ho hem aconseguit , que se'n consideri com a ilIes, corn a 
territoris que lenen uns ConseUs In ulars que la Constilu
ci6 proclama com a govems de cada illa. O sigui que des 
d'abans del 78, tenim les diputacions provincia ls amb més 
competencies legals que aquestes instiLucions supramunici -

pals i nosaltres soro una sola provincia a l'hora de re 
el que ens pertoca i les altres comunitats són pluripl 
cials. 

1 jo em deman: aixó és fer victimisme? Jo cree, sir 
ment, que és constatar un fet, fets que a nosaltres no ( 
graden i que no voldríem haver de treure una vegad, 
en aquesta tribuna. 

Perqué no volem que ens regalin res. Ni tan soIs d 
nam que valorin que les Balears aporta a les arques de 
tat molt més que no rep. Només volem allo que ens peí 
en llei i en justfcia. 1 d'aíxó, d'aixo que ens pertoca, n' 
nunciam a res: ni a una competencia, ni a una pesseta. 

1 i a vostes, senyores i senyor. DiputaLS de I'opo' 
qualque dia llunya, e ls L ca Ilegir aq uest discurs i re 
cien a denunciar all() que no és jusL per a aquesta Com 
tal Au tonoma, governi qui governi a Madrid, no faran 
cap honor al poble que e ls dona eOl1 fian~a. 

I resumesc breumenl. Hem cercat la maxima proS¡ 
tat possible per a les nos tres lIles. Creixem a una ritme 
Ir' ordinari mol! per c1amunt de la resLa de l'EstaL espa 
Poclem dir que hem d'arrontar tcm p més difici l que 
passa Ls, pero que esLam, compara tivame nl amb allres 
gions d'Espanya, en millor posició, perque venim d'una 
pa de fOrl creixement. Que hi ha oberta una gran p TI 

1'C! peran~. Que creim en el paper de la iniciativa priv 
com a mOlor del desenvolupamenl. Que la Comunilal . 
la Doma juga un pape! fonamemal de Coment dins la po: 
ca de mantenimenl de tal a110 que hem aconseguil. J ( 
no renunciarem, no rcnunciam a res d'allo que ens pen. 
en justicia, ni a una compet~ocia, ni a una pes eta, perc 
aixo és una qliestió de dignitat com a poble. 

Moltes gn)Cies, senyores i senyors. 

(Aplaudiments. ) 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gn:\cies, Sr. PresideOl. Sres. i Srs. Diputats, 
suspen la sessió que conLinuarA dema cJimeeres a les des5 
hores, amb la intevenció del Grup Parlamentaris de 
Cambra. Se usp~n la sessi6. 

(La sessió se suspen a les 13 '20 hores de día 20 í rec( 
menga día 21 a les 17'10 hores. ) 

EL SR. PRESIDENT: 

Srs. Diputats, bones tardes. Recomen~ la sessió. 

Procedeix, segon I'ordre del día que e ls ha es taL cepal 
lit, la interven ció deis portaveus deis grups parlamentan 
de la Cambra que aixf ha vulguin fer. Per pan del Gru¡ 
Parlamentari MIXT. Lé la paraula el Diputal Sr. Carie 
Ricci. 

EL SR. RICCI 1 FEBRER: 
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Sr. President, Sres. ¡Srs. Diputats: ha arribat l'hora de 
passar comptes en aquest debat general, que sera el darrer 
d'aquesta legislatura, per tal de recapacitar tots en aquesta 
Cambra quins errors hem comes, quins objectius hem acon
seguit i quins han quedat pel camí. 

Hem de reconeixer que els sentiments autonomistes 
del nostre poble no han estat satisfets. La representació 
majoritaria d'aquesta Cambra no respon a a aquests senti
ments. Jo estic segur que aquesta manca de representativi
tat se superara a les properes eleccions autonómiques per
que cada dia la gent és més conscient que si Madrid conti
nua ferint i mata la nostra riquesa, serem una regió més 
que demani, en !loc d'esser una de les que més aporta a la 
resta de la nació, perque nosaltres som solidaris amb les al
tres comunitats, i l'Administraci6 central també ha de ser
ha amb la nostra Comunitat Autónoma. No només ens ha 
de veure com a zona explotable económicament sinó com a 
poble que té una cultura própia i una \lengua diferenciada 
totalment. 

De l'informe relatiu a qualitat de vida de les Illes Bale
ars elaborat per I'Institut Europeu d'Assessorament Perma
nent es despren que els temes que principalment preocu
pen el nostre poble són materies de les quals encara no te
nim plenes competencies, com és sanitat, desocupació, 
transports, deJinqüencia, educaci6, peró també, i molt, el 
tema de I'ordenació urbanística, i aquí sí que la responsabi
litat és tota nostra i no de Madrid, en aquest tema el Go
vern no ha aconseguit satisfer els desitjos de I'Hlenc que es
tima la seva terra, el seu paisatge, que demana a crits una 
ordenació del territori equilibrada, que no posi en peri!l ni 
el patrimoni paisatgístic ni el benestar económic i que a 
lJlés a més Ji garanteixi una seguretat jurídica que ara per 
ara no té, tal com ah ir anunciava i més o menys comentava 
el President d'aquesta Comunitat. 

L'any passat, nosaltres demanavem un augment pres
supostari destinat a la Conse!leria de Turisme en previsió 
de la crisi turística que sofrim i per a aquest any, la inversi6 
que proposa aquest Govern en millores d'infrastructures 
que s6n una necessitat, peró que s'han provocat per una 
manca d'actuacions en materia d'inspecció i de disciplina 
urbanística. Una vegada més, haurem de recordar el "Cla
dera lI", on l'interes per aplicar el decret de la manera més 
consensuada possible per tal de no provocar un trauma só
cio-económic, va dur com a conseqüencia una creació im
mediata d'oferta excessiva sota la vigencia de les antigues 
normes i a més arnés, els empresaris varen actuar a corre
cuita, cercant una rapida rendibilitat i posant el producte 
en el mercat - en no menys d'un 80% -, abans que estas to
talment legalitzat. 

Sois hem de dir que no hi havia més interes que la pre
visió d'incrementar i, com a mínim, el Govern havia d'ha
ver tingut la visió d'incrementar l'equip d'inspectors que, 
bé ajudant a fer-ho complir o sancionant els infractors, evi
tassin, fins on fas possible, les il·legalitats. En molts de ca
sos, quan els inspectors actuaven, ja no tenia importancia 
perque la temporada alta ja havia acabat. Tots sabem que 
situacions com aquesta encara ara es repeteixen. 

Tot aquest augment de l'oferta va donar Uoc que els 
operadors turístics comenc;assin amb I'escalada de preus 
baixos sense minvar els seus beneficis - ens va explicar I'al
tre dia el Conseller de Turisme-, atraient a les nostres illes 
uns tipus de clients que, més que afavorir la bona imatge de 
la nostra terra, la varen vulgaritzar. Si analitzam les darre
res actuacions de la Conselleria, comprovarem I'acceptació 
d'aquests fets i la intenci6 de corregir els errors. Ara bé, tot 
aixó és i sera pura filosofía per fer fum i que no es vegi la 
realitat que ens envolta, on els fets amb errors inconscients 
o conscients d'un govern de centre-dreta ens ha duit a la si
tuaci6 de malestar actual, peró on les vivencies de cara a un 
futur immediat ens fan pensar que blanc o negre, dreta o 
esquerra, tot és el mateix quan hi ha el tema economic en
migo 1 aixo, ho dic quan veig el desenvolupament del poble, 
per exemple, de Calvia, centre d'actuacions massificades, 
niu de hooligans, .. amb un batle d'esquerres que es vol pre
sentar com a futur president de la Comunitat Autónoma. 

1 mentre tots dei m que estam d'acord a corregir aquest 
procés d'excés urbanistic, encara es fan actuacions com la 
de dijous passat a la Comissió d'Árees Naturals, on el Grup 
Parlamentari SOCIALISTA defensava una esmena que 
desprotegia una amplia zona del terme municipal de Calvia 
aconseguint amb l'abstenció del Grup POPULAR la seva 
aprovació. Aquest fet, teoricament incoherent, no va me
reixer l'atenció deis mitjans de comunicació. El mateix po
dem dir d'aquest Grup, en el qual el seu President nacional 
es defineix com a progressita i ecologista i que al mateix 
temps pretén la desprotecció de les Salines d'Eivissa, una 
de les zones més mereixedores de protecció de tates les i
lles. 

Aquests exemples, que ens donen? Un món d'incohe-
.' ren¿ia. O vol dir en realitat que si governassin els de l'opo

sició farien el mateix que els que governen ara? Perque si 
on governen les dretes, se'ls critica per la falta d'ordenaci6 
territorial que provoca la destrossa del nostre entorn natu
ral, no és menys cert que hi ha exemples com Calvia o Ciu
tadella, que, governats pel partit d'oposici6 en aquest Par
lament, han provocat tan tes destrosses o més. 

1 veurem, ara que les competencies en materia urbanÍS
tica s'han transferit als consells insulars, si aquests no repe
teixen la situaci6 de falta de compliment i aplicació de les 
normes, com hem vist fins ara, que en materia de disciplina 
urbanística la seva actuació no ha estat molt correcta, més 
aviat tot el contrario 

Li he de recordar, Sr. President, que el malestar no no
més es viu en el món turístico Fa ja més temps encara que 
en el sector de la indústria anuncia m la situació crítica, que 
no ha millorat. En tot cas, cada any hi ha rnenys indústries 
tradicionals i més atur en aquest sector. La gestió de la 
Conselleria no ha estat bona. Encara ara, no tenim noticies 
del Llibre blanc de la indústna balear i fa exactament un any 
que el varem, no tan soIs demanar, sin6 que varem preveu
re en els pressuposts la partida corresponent. Tot fa pensar 
en una autentica voluntat per part d'aquest govern d'acabar 
per a sempre amb la indústria de les nos tres illes. 

Jo crec que tots som conscients que el monocultiu tu-
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rfstic només es manté a segons quíns palsos, pero principal
ment és característic de palsos subdesenvolupats o palsos 
molt desenvolupats que consideren que les zones com la 
nostra han d'esser economicament explotades únicament 
en un sector sense importar ni el medi ambient, ni la idio
sincrAsia del poble. Pot esser que aquesta sigui la idea que 
té Madrid de nosaltres. És possible que al final ens hagin 
dit: "aquest trosset: per cremar, monocultiu, turisme; punto. 
Pot esser el destí que Madrid té pensat per a nosaltres i 
vos tes els estan fent el joc, tal vegada inconscientment, i ai
xó sí que no ha podem permetre. Creieu-me que no ha po
dem permetre. 

Voste, Sr. President, parla d'ofertes complementaries 
per al turisme de qualitat, de golf, de ports esponius. Tal 
aixo esta molt bé, i sap que li donam supon, perO no és el 
turisme I'únic que ens ha d'interessar. QUÍlles solucions ens 
dóna per al món de la indústria i per al món de l'agricultu
ra? En el sector primari, tenim encara molt recents fets la
mentables: el de la CAP i, més a prop, el d'AGAMA Si 
deixar !libertat a la iniciativa privada ens ha de donar com a 
resu ltat aquests exemples cree que s'haur ía de fer un re
plamejamem sobre si no e ria millar una intervenció efica~ 
de l'AdminiSlració autOnómica, pero no quan es massa 
lardo Un gove.rn ha d'esser capa~ de preve ure una situacíó 
com la que ha pas at a aquesles dues emprcses. No pot ve
nir sense coneixement del que pasa aJ seu enLOrn. Ha de 
dur a terme una actuació de previsió, perque afecten malta 
de genl. No és _el joc d'una cmprescl3. 8 un joc en que 
quantitat de persones i famílies es poden trobar desenvolu
pades amb unes mancanccs familiars increIbles i vostes te
nen l'obligació de coneixer el que pOl venir i prendre mesu
res, encara que en principi semblin impopulars. 

Podem pensar també en al tres sortides per canviar la 
nOSlra estructura económica que és preocüpant, diguem el 
que diguem. La p ssibiliLal d'instaHar un parc tecnologic 
en aquesta ilIa, creim que reuneix tates les condicions exigi
bles i que aportaria al nostre poble millo res en tots els as
pecles, no solament en I'aspecte econOmic sinó que també 
podnem convenir les Balears en un deis principals centres 
d'investigació de la Comunitat Europea, afavorint tat el fu
tur de la nOStra societat. 

En mat~ria de cultura , hem de reconeixer que s'han 
presentat al públic nombro es exposicions i concerts i, en 
genera l, les aetuacions duites a lerrne tenen un gran impac
te publicitari perO s'ha de reconeixer un fracas en relació a 
la conservació del patrimoni historie, artístic i arqueológic. 
Continuen els expo lis , les destruccions, tant de jaciments 
com de monuments historico-artfstics, tal és el cas deis 
Fornets, a CalviA o a Son Ferrande!l a ValIdemossa. No 
obstant, hem de reconeixer, veient l'increment deIs pressu
posts, una voluntat per part de la Conselleria de superació. 

Hi ha hagut, per part d'aquest govern, en aquests anys, 
por a les seves propies promeses, por a enfrontar-se amb el 
seu programa, por a enfrontar-se al que prometen i al que 
els seus afiliats valen. El que prometen és electoralista. El 
que tan és un retal! de les promeses. En definitiva, Sr. Pre
sident, vostes no compleixen ni amb el seu programa, ni 
amb les seves promeses, ni amb els seus afilíats. 

Nosaltres hem intentat donar-los suport en tot el 
més s'apropava al nostre programa, i també hem fet p 
ble que cents de propostes i esmenes deis grups parlal 
taris no govemants fossin aprovades, la qual cosa ha pr 
cat en molts de casos que el Govem no pogués afront: 
seu compliment amb la celeritat desitjable. 

Així i tot, hem de reeoneixer que dia a dia i alllarg 
quests darrers anys, hem aconseguit una certa millora 
assumptes socials. S'ha d'aplaudir aquest fet, perque e 
seu discurs d'ahir hi va haver moments en que em semb 
que aquest Govern era tan sois un govern per a l'empre: 
per a la iniciativa privada, no un govern de i per a tots. 
la mateixa manera com reclama m de Madrid que SigUi 
govern per a totes les regions per igual, el Govern de la 
munitat Autónoma ha de tenir en compte els empresal 
no posi en dubte que crec que és una obligació import 
pero també els qui no ho són, perque és segur que si ae 
seguim el benestar del més petit individu de la nostra so 
tat, la resta també en gaudira. Com diem tots a qual, 

moment, ha de prevaler l'interes general a l'interes panl 
lar. 

Ha de tenir en comple, Sr. President, que la !libel 
de mercat genera desequilibris i per contra, no aporta te 
les solucions. Aquestes han de venir donades per pan d< 
inlervenció de les administracions públiques. En aql 
sentit, hem aconseguit millares importants a les quals ve 
va fer referencia ahir en la problematica de toxicoman 
disminults i marginació, pero no hem d'esser triomfalisl 
perque en els assumptes socials mai no és suficient el q 
es faci. Sempre hi ha per fer. Sempre cal millorar la sill 
ció i, en aquest sentil, nosaltres, I'any passat, varem trol 
que a la nostra comunitat, hi mancava la preocupació p 
joves que rerquen la seva primera ocupació. Varem trol 
necessari l'elaQoració d'un pla o d'un programa d'orien 
ció laboral per la joventut. No tenim noticies d'aquest tJ 
ball, i en aquestes altures de l'any ja s'hauria d'haver PI 
sentat. Varem trobar necessari que aquest Parlament 
preocupas de la problematica de la tercera edat. Aque~ 
proposta va esser rebutjada per la Mesa, perO tampoe 1 

veim que el Govern hagi duit a ter me cap actuació per t 

de coneixer aquesta problematica i intentar trobar-hi sol 
cions. 

He dit "coneixer la problematica", he dit "un estu 
puntual" de les deficiencies, els inconvenients i les dificl 
tats que té la tercera edat. Si bé és veritat que molts de 
nos tres suggeriments i de les nas tres proposles s'han com 
derat a l'actuació del Govern. s'han incremental les paTl 
des destinades a inversió, hi ha hagut una major consciel 
ciació en la prolecció deIs noslres espai naturals. S'hé 
cercat recursos per tal d'aconseguir un majar finan<;:amel 
de la nostra Comunitat, s'ha insistit a Madrid, s'ha pres un 
positura encenada en el tema de I'autonomia, concret: 
ment amb la Proposició de Llei de Reforma de l'Estan 
d'Autonomia. Per aixo podem donar la raó al Presidel 
qua n diu que la seva positura no ha estal de prepolenci 
com la d'a ltres. Li donam la raó. No ho ha esta!, prepoten 
pero no abem si aquesta positura és per manca de majori 
absoluta o perque és la vertadera filosofía del seu partit. ~ 
fas aix;i, enllOrabona. 
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Ja veu, Sr. President, que nosaltres no diem que tot ho 
fa bé ni tot malament. En el que sí creiem és en una forma 
de fer política, on els grups, govemants o no, recordin que 
tots plegats i en qualsevol doctrina, el fi és sempre el be
nestar del ciutada i aixo és la cosa més important que po
dem decidir aquí dedins. Quant a l'''acoso y derribo" que 
avui es posa en practica a tots els partits vers els qui no ac
cepten les seves directrius, no produeix altra cosa que el 
malestar del ciutada, lluny de rebre el benefici maxim de 
tots els béns deIs que diuen esser poHtics per al poble, que 
queda minvat considerablement per la intransigencia d'uns 
contra els altres. 

Voste ens ha parlat del menyspreu que li fan a Madrid 
quan el President del Govern espanyol no té cap interes a 
dialogar amb voste, que és la persona que el nostre poble 
democraticament ha co¡'¡ocat on éso 

El senyor Forcades se'n fa un tip, d'anar a mendicar - i 
perdoni - a Madrid, intentant fer comprendre a110 que es 
diu, que a Balears, no es oro todo lo que reluce. Els parla
mentaris han anat al Congrés de Diputats a demanar trans
ferencies de competencies que la resta de comunitats auto
nomes ja tenen i també ens han dit que no. 

És greu quan a una empresa els socis es dediquen a 
fer-se la traveta uns als altres. El més segur és l'enfonsa
ment de l'empresa. Pero molt més greu és quan aixo passa 
dins un poble, en el qual els guanyadors, a pesar de morir
se d'exit, no volen ni dialogar amb els que no l'obeeixen. 
No volen ni diiHeg. "O obediencia o no parlo amb tu." És 
ciar que sempre hi ha grups servils que per tal de tocar un 
poc de poder estan disposats a fer de cor. Sempre n'hi ha, 
d'aquests, pero els que tenen un mfnim de dignitat no te
nen per que humiliar-se, perque les seves propostes, encara, 
que no governin, poden esser tan bones o més que les del 
mateix governant. 

Amb tot aixo - i acabaré - vu11 dir que aquí, almenys 
dins la nostra comunitat, hauríem d'estar tots junts cercant 
l'únic objectiu de servir el nostre poble i recriminar els diri
gents poHtics o governants que des de Madrid intenten ma
nipular-nos com a titelles. Jo no crec que vos te, Sr. Cañe
llas, i ho dic de tot cor, tengui més estima a la seva terra 
que el Sr. Triay. No ho crec. El que passa és que el Sr. 
Triay ha de fer-Io fracassar perque aoo pugui sortir com a 
salvador. Aixo és I'important. 1 si en lloc de governar vos
tes, governassin ells, segurament passaria el mateix. 1 hem 
arribat al punt que l'oposició aporta millo res i per ventura 
el que governa tampoc no les vol, perque no quedi en evi
dencia que el benestar del poble prové de les iniciatives de 
I'oposició. A aixo hem arribat. 

Per concloure, Sr. President - i tornaré a parlar una al
tra vegada del tema de Madrid, perque és un tema que va 
bé que el diguem -, en relació al tracte rebut per l'Adminis
tració central vull dir-li: prou de victimisme! Prou que va
gin dient que vos te fa la víctima. Si és necessari, tengui va
lentia d'acometre un enfrontament jurfdic: per qué no? 

Gr<lcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari UNIÓ MALLOR
QUINA, té la paraula el seu portaveu, Sr. Guillem Vida!. 

EL SR. VIDAL 1 BIBILONI: 

Sr. President; Sres. i Srs. Diputats: 

El President del Govern de la Comunitat Autonoma 
ha complit un any més amb el deure de donar-nos el seu 
diagnostic de l'estat de les nostres illes i, fent-ho, ens dóna 
l'oportunitat perqué cada grup parlamentari pugui aportar 
la seva particular visió d'aquest estat. 

Del que ha expressat el President es dedueix que les 
iHes han iniciat Iln període economicament més dificultós 
del que hem viscut els darrers anys i ha proposat una políti
ca de foment de la inversió per tal de minimitzar els efectes 
negatius que té i tendra aquesta recessió. 

Segons el nostre punt de vista, és una política correcta, 
encara que tenim dubtes que, amb la redulda capacitat eco
nomica que té aquesta autonomia, basti per aconseguir la 
massa crítica necessaria perque els seus efectes es facin no
tar. Per consegüent, és necessari apel·lar a mecanismes que 
indueixin les forces economiques a adoptar, conjuntament, 
una conducta que ajudi la col·lectivitat a superar aquest di
fícil moment. 

Respecte del que ha dit el President Cañellas del turis
me, creim que es posa molt d'interes en el fet que la crisi 
prové d'un excés d'oferta, qua n aixo és una part de la veri
tal. La crisi ha esdevengut, també, per una forta caiguda de 
la de!fianda. 

És ben cert q~e s'ha d'afavorir la desaparició d'aque-
11es places turístiques que estan fora de mercat o que estan 
produint una caiguda deIs preus amb el va intent de sobre
viure, pero entenem que no s'ha d'impedir per mitjans ad
ministratius, que s'han de construir noves instaHacions que 
sí poden reunir les condicions que demanda una oferta de 
més qualitat. 

En altres paraules: no som partidaris del creixement 
negatiu que representi la desaparició teorica de cinquanta 
mil places obsoletes i que la resta quedi més o manco com 
esta. Aquesta poHtica de numerus clausus en l'hosteleria no 
pot millorar substancialment la situació. Pot ser que, a curt 
termini, millori el compte de resultats del que quedi, pero 
no es produira el que és necessari que es produeixi: l'apari
ció d'una nova oferta capa~ de captar un turisme de més ca
tegoria i amb més possibilitats de despesa turística. 

Per altra banda, creim que el pes de la reestructuració 
no ha de recaure exclusivament en el sector públic, els més 
interessats en la desaparició de l'oferta de baixa qualitat 
són els mateixos membres del sector i la cosa més justa se
ria que contribulssin a compensar aquells que hauran d'a
bandonar l'activitat. 

En altres paraules: si no hi ha una forta solidaritat i 
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una política turística clara, la reestructuració la fara el ma
teix mercat. Aixo si, ho fara molt més lentament i amb un 
cost social més elevat, perque per aquesta via en cauran al
guns que no tendrien per que caure. 

Paral·lelament a aquesta reeslructuració "pactada" i 
coHectivament sostinguda, cal posar molta més imaginació 
per a1acar l'al1re Ironl que, segoDs e l nostre punt de vista, 
se'ns ve damun1: la falta de demanda. 

Les po sibilitats de poder substituir els canals classics 
deis operadors 1urfslics cns semblen més expressions de 
desitjos que realitaLS. En agradada que nO fos aixf. Ens a
gradaria poder lcnir una indústria en la qual, a més de C011-
trolar la producció, poguéssim controlar la comcrciali1za
ció. Pero no és aixi. Tenim una indúslria en que la deman
da ve dirigida des de Frankfurt, Hannover, Londres O 

Manclles1er. Si pensam que sixo bo podem canviar des de 
Palma, es1am trepitjant núvols. 

E l que hcm de fer, amb Don seny, és incrementar el 
esfor~os per convencer de bon de veres aquests majoris"lcs 
que eslam avan~nt per rcsp ndre La nostra oferta, aug
mentanlla qualilal deIs noslres erveis i nülloranl ubslan
cialment la infras1ruclura de les zones turf.stiques i I'oferta 
com plemen taria. 

Especia l preocupació ens han produH les paraules del 
Prcsident sobre e l tutor de la zona del Pla e Mallorca, que 
quedara al marge de les inver ions exteriors tan! de l'Admi
nistraci6 central COm de la comunitAria. Ens terne m que no 
lü ha prou ensibilitat pública davaOl els problemes socials 
i economics d'una pare forana que, en extensió és la majar 
pan de Mallorca. 

Ens ha fet falta, en el discurs del President, una men
ció i una promesa rnés explícita sobre el Pla de Desenvolu
parnent del Pla de Mallorca que ha propasat la Con elleria 
d'Economia i Hisenda. Voldríem saber que, ja que s'han 
diagnosticat amb cenesa els problemes de manca d'inver
sions en e l Pla, hi baunl també una medecina per a aques ls 
mal. Voldrf.em con~ixer-Ia i vellre-Ia reflectida en tifres a 
la próxima discussió deIs pressuposts. 

En ca nvi sí (lue ens ha salisfet la menció que s'ha fet 
del nou model educa.tiu que ha elaborat la ConseIleria d'E
ducació i Cultura i que, en aquests moments, esta conside
rant la resta del Govern. 

Encara que t tés perfeccionable, entenem que el. sol 
fet de tenir un model educatiu propi, que conlempJi no Ols 
un refor~ment de la nOSlra \l engua i la lIostra culLUra, sinó 
també la millora de LOl el sistema, és una demostració que 
no volem ni podem renunciar a lenir un autogovem amb 
les competencies més e lemema ls com és el ca de I'en 'c 
nyament. 

De la mateixa manera que no podem seguir sense po
der prendre decisions sobre la gestió de la salut o - i aixü és 
encara més greu - sobre un bé tan escas com és l'aigua. 

En definitiva, lOta aquesta problematica pass a perque, 

d'una vega da per totes, tanquem el procés estatutario 
drem estar més o manco contents de com quedara la n 
ma de l'Estatut, pero el més important és que es faci, 
deixem de ser l'autonomia de tercera a que es referí 
President en el seu parlament. 

I, ja ho varem dir J'any passat, no volem que la refo: 
ens la facin des de fora, no volem que se'ns encaixoni ( 
un altre "cafe per a tots", des d'un o més despatxos de 1 
drid. 

Els grups parlamentaris que pertanyen a partits p 
líes d'ambit estatal tenen una gran responsabilitat davan 
poble de les illes com és defensar amb totes les seves for 
que les Corts aprovin el nostre text i no qualsevol text . 
mologat. 

Gnlcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula el pOflaveu del Grup Parlamentari cr 
el Sr. Franeesc Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 

Sr. President, Sres. i Srs. DiputaLS: 

Hem de convenir amb ~l P-resident de la Comunit 
que, essenl aquest el darrer debal obre poI1tica general . 
la noslra Comunital abarlS de la dissolució del Parlamel 
ningú no podra evitar la templació de fer un balany de cl, 
enda obre la tOlalilat de la legislatura. r, per part nosu 
pen am que tamp e no és neees ari evitar-ha. 

Sr. President em vull sumar la.rnbé a les eves paraull 
obre e l benefició paper que podria fer un debal democr: 

lic, de tara a enfrontar els gens facils reptes del futur, t<. 
panint de I'acceptació d'una ce a que és obvia: que ning 
no esta en possessió de la veritat absoluta, i molt manco e 
política. 

Pero lambé llaura de convenir, Sr. President, qu 
aquesta és una actitud novedosa en relació a la manera qu 
el Oovern ha duit a lerme les seves reJacions amb I'oposi 
ció, a partir del mOment que va Oblenir, per la via del trans 
fuguisme, una comoda majada absoluta, amb la qual v. 
tancar automalicamenl el seu di,Heg amb loposició. 

Benvinguda ia, idO, aqucsla predisposició a I'enteni 
menl. Pero reconegui que estam legilimats per a conclouT< 
que a VOSI~ i al seu G vern són les circumstancies de la 
conjunlura ¡ no la convicció les que e ls obliguen a dialo· 
gar. En canvi, per Dosaltres, Sr. Presiden! e l dialeg en polí
tica és e nsubstancial a la prActica democrcltica. 

No vo lem deixar de fer referencia al debat ideologic al 
qual ens va convidar. Des del eu punt de vista, la di cussió 
idcologica que ahir ens propo aya sembla redujr-se a la mi
da i límiL del sectOr públic en relació a l privat, una vegada 
que ja s'han cxclos del debal pOlílic les posilures extremes, 
el pur "dcixar anar" i la socialitzacíó gl bal de I'economia. 
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1 aquest és un mal enfocament. Ni l'activitat económi
ca pública ha de ser el mínim imprescindible de "l'estat po
licia" de la teoria económica més tradicional i conservado
ra, que voste defensava ahír amb un exemple suggerent, tan 
suggerent com el de comparar l'acció del Govern a un se
mator que regula el transit, ni tampoc podem defensar que 
I'ambit de la iniciativa privada es quedi reduH a alió que 
I'Administració pública li permet. 

L'enfocament que ofereixen avui altres visions, visions 
liberals, pero molt més carregades de progressisme, obliga 
a tenir present almanco i amb canlcter prioritari dues qües
tions : primera, I'exercici de govern' en alIo que significa 
atorgar als ciutadans les condicions de l'exercici efectiu i 
objectiu de la llibertat en materia de la superació deis obs
tacles que el mercat per si mateix imposa. LOgicament, ens 
referim a aquelles qüestions en materia d'educació, de cul
tura, d'oportunitats de treball, d'habitatge, d'excessos a les 
oportunitats vitals i culturals que la vida moderna ofereix 
amb diferent capacitat, a uns ciutadans i a uns altres . 
Aquest és un deIs aspectes que analitzarem després, perque 
volem fer un debat a la llum del debat ideologic sobre qui
na és, quina ha estat la seva acció de govern. Aquesta, dirí
em, seria una de les primeres branques d'activitat d'acció 
que se li reclama, en un estat-govern, als poders públics . 

Pero n'hi ha una altra que ens pareix un requeriment 
deis moderns plantejaments d'una socictat que camina cap 

. a un món nou i distint. És la que fa referencia a l'adminis
tració deis béns públics, escassos i cada vegada més escas
sos, que l'acció de la iniciativa privada sense regulació ten
deix a depredar i no pot reproduir ni rehabilitar perque 
all0 que en termes micro-economics són béns il.limitats, en 
termes macro-economics i socials s6n béns no reproduIbles 
i escassos, que s'han d'administrar amb uns altres criteris. 1 
aquesta reflexi6 és, aquí i ara, especialment important, 
perque estam parlant del territori, la naturalesa, el paisat
ge, els recursos naturals, la diversitat biologica, de totes 
aquestes coses que, senzillament, és impossible que esti
guin administrades en mans d'allo que vos te en diu els im
peratius naturals del mercat. 

Sr. President: governar és, arnés d'administrar, dirigir i 
liderar. lliderar significa superar els obstac!es i entrebancs 
i no conformar-se a identificar i exposar els impediments 
que hom ha tengut en l'acci6 de govern. 1 aixo és, en bona 
mida, el que va fer voste ahir. 

No és correcte, Sr. President, que els anys de fort crei
xement deis indicadors economics ens obsequias amb dis
cursos triomfalistes amb el missatge que gracies a l'acci6 
del seu govern, la Comunitat Autonoma de les llles Balears 
era la més prospera de les comunitats autonomes espanyo
les i ara, quan estam a punt d'arribar al creixement zero, les 
causes siguin la dificil conjuntura exterior. 

Nosaltres li hem repetit més d'una vega da que la pros
peritat de la nostra societat no tenia res a veure amb la se
va política. És més, qualque vega da hem ironitzat sobre 
que els nostres exits economics quantitatius podien ser "a 
pesar de" l'acció del Govern, més que "gracies a" l'acci6 del 
Govern. 

Pero no passi pena: no cometrem l'error, sim~tric al 
seu, de negar-li el merit de la prosperitat i imputar-li tota 
la responsabilitat de la mala conjuntura económica. 

Perque estic d'acord amb vos te, Sr. President, que amb 
un pressupost de la Comunitat Autónoma de les Illes Bale
ars que amb prou feines supera 1'1 % del Producte Interior 
Brut Regional diftcilment es pot dissenyar i dur a terme 
una política economica que tengui una incidencia no ja 
transcendent sinó tan sois apreciable. 

Pero sí que podem, i per tant, ho hem de fer, esbrinar 
quins elements de l'acció política del Govern - i no sola
ment d'acció de política económica, sinó també la legislati
va, les actituds de diaIeg, les actituds de liderar i orientar 
respecte de les forces polítiques, economiques i socials, etc. 
- quins elements¡ die, han contribuH de manera negativa a 
accentuar afer més greus els efectes de la recessió i quins 
poden haver existit que hagin col 'laborat de manera positi
va per tal de minvar-los. 

Un deIs incompliments que ha comes el Govern - d'a
quest tema, n'hem parlat fa molt poc en aquest plenari - ha 
estat un requeriment del nostre grup polític, sobre la realit
zaci6 d'una amplia enquesta entre els ciutadans d'aquesta 
Comunitat Autonoma, per tal de tenir presents les priori
tats, les inquietuds, les satisfaccions i insatisfaccions de la 
vida quotidiana i també en relació a les institucions de I'au
tonomia. És una pena que en aquests moments no puguem 
disposar d'aquesta enquesta, perque seria un bon exercici 
comprovar si alió de que aquí parlam té molt o poe a veure 
amb les preocupacions efectives deIs ciutadans i amb allo 
que aquests esperen deIs poders públics. 

Pero en qualsevol cas, governar és també anticipar i 
anticipar-se i no anar a rémole. 1 també és imaginar, intuir 
quines són les vertaderes necessitats deIs ciutadans, les ver
taderes necessits de la Comunitat. En aquest sentit, proba
blement el problema més important que tenim plantejat és 
el de les inquietants perspectives economiques que ens au
guren tant la situació interna, com la política economica 
del Govern central, els reptes del mercat únic europeu, la 
tensió internacional que afecta el sector energetic i amb 
ella la situaci6 financera mundial. 

Hauríem de tenir un diagnostic que no deixa de ser 
preocupant si tenim en compte que la situació esta concre
tada en elements com l'amena~, el perill, que hi hagi un 
fTe a les inversions estrangeres i no deim res si a més a més 
hi comen~ a havcr retorns de les quantitats invertides per
que es tracta de moviments fortament especulatius, cap a, 
per exemple, mercats o alternatives més prometedores com 
les deIs palsos de l'est. Una política economica del govern 
que, obligada per mantenir un diferencial d'inflació i inten
tar un diferencial d'inflació amb la resta de paIsos euro
peus, manté uns elevadíssims tipus d'interes que fa una pes
seta tremendament forta, la qual cosa afecta de manera 
molt negativa a la competitivitat del nostre sector tur[stic, 
una escassa competitivitat global deIs nostres sectors eco
nómics i molt especialment del sector turístico No hem d'o
blidar que, el sector turístic, cal analitzar-lo com un sector 
eminentment exportador, i per tant la competitivitat extc-
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rior, atesa el filcil intercanvi, l'elasticitat de la demanda, fa 
que aquest sector sigui específicament sensible a quaIsevol 
tipus d'alteracions. 

Tot aixo ens dibuixa una situació de febles a estructu
ral, Sr. President, de la nostra economia en relació a la 
competitivitat esterior. 1 jo trob a faltar en el seu discurs 
d'ahir una refer~ncia a aques15 aspectes estructurals de la 
nostra economia i un excés de refer~ncies a notes purament 
conjunturals de quina és la situació, que aques15 dies s'han 
anat publicant a diversos mitjans de comunicació, com a re
flex deIs estudis que en aques15 momen15 es publiquen. 

Per tant, intentant l'analisi en la qüestió de quina és la 
capacitat de resposta de la nostra estructura económica, el 
vull convidar, Sr. President, a pronunciar-se sobre aquesta 
qüestió. 

1 hem de reprendre, arribats en aquest punt, la qüestió 
tur(stica, peró amb una nova perspectiva: de tot allo que es 
podia fer, qu~ s'ha fet per tal de fer mfnims els impaCtes <.le 
la situació económica que patim? No hi ha cap dubte que 
la situació económica és molt més complexa que la iluació 
turística pero les limitacions de temps i la importancia rela
tiva del sector amb la conformació global de la nostra es
tructura económica em permetran que limiti la meya anali
si a aquest sector. 

El sector turístic tenia dins el programa de govern, rei
teradament exposat en aquesta Cambra per la seva boca, 
per boca del conseller competent en la materia, uns objec
tius, més o manco explicita15, que eren, per un costat, el 
manteniment deIs preus, l'elevació de la qualitat, la dismi
nució de l'oferta i, com a resultat global de tot aixó, el man
teniment - o la pujada, si fos possible - deIs ingressos per 
aquest capital. 

A la llum d'aques15 objectius, si analilzam que ha suc
ceH en el sector turístic, la realitat és que aquell objectiu de 
mantenir els preus s'ha convertit en una realitat que els 
preus tur[stics són més baixos que maL S'acaben de fer pú
bliques dades en relació als daners anys. Els preus hotelers, 
l'any 1988 baixaren un 2%, l'any 1989 un 6%, !'any 1990 un 
18%. Esperavem l'oferta complementaria, que tradicional
ment pujava, ha baixat en aquesta darrera temporada un 
promedi del 8'8%. Primer objectiu gloriosament incomplit. 

El segon, l'elevació de la qualitat, contrasta amb dades 
també publicades també recentment, en concret ahir, en un 
mitja de comunicaeió, en coneret-el Diario de Mallorca, que 
parlava de les dades de l'enquesta de Tecnoturística. La 
imatge de Mallorca ha baixat quatre pun15 sobre cent en els 
darrers nou anys, deis quaIs voste i el seu govern, vuit ha 
estat responsable de la po1!tica turística. 

Tercer objectiu: la contenció o disminució de l'oferta. 
Les dad es que obren en el nostre poder i que avui de matí, 
hem concretat amb un petit detall a la compareixen~ del 
Sr. Conseller de Turisme, ens parlen que en els dos darrers 
anys han pujat, números rodons, cinquanta mil places, en
tre l'any passat i enguany, com a efecte, sobretot, de l'efecte 
bumerang que va tenir la mala gestió del decret Cladera 1. 

Total, com a resultat: per cada dues places que hi : 
quan vost~ es va fer canec de la responsabilitat de go 
ara n'hi ha tres, Sr. Cañellas. 

1 per últim, els ingressos. La baixada deIs ingresso 
sector turfstic ha estat espectacular. 62 mil milions de 
setes menys. El 15% de disminució en el daner any. 

En resum, no creiem fer cap mena de catastrofism 
nó un diagnóstic basat en les xifres pUTes, crues i nu~ 
objeetius de la polHica turística han fracassat. 1 aixc 
aquesta comunitat autÓnoma, Sr. Cañellas, és molt grel 

Per que han fracassat? Fonamentalment, perqui 
mitjans que s'han in lrumenlat per a la consecució d'aq 
15 objectius no són els conectes. 1 els que s'han instruIl 
tat, no s'han instrumental té i aixo lambé ho hem dit f( 

radament. MitjAlegislatiu en ordenació? Ho hem dit m 
vegades. No han estat ben gestionats, no han estat 
pJaJllejats i han produH un efecte conlrari al que prc( 
menl prelenien. Em referesc a la mala gestió del de 
Cladera 1, que va aixecar unes expeclalives entre la ¡ 
que coneixia les inlenci ns de la Con 'elleria, perque ha
es tal publicades urbi el orbe que varen fer una demanda 
no s'ha pogut denegar i, en aquests dos darrers anys, ! 

tradu'it en cinquanta mil places hoteleres més en el mere 

[nversions inErastrucLUrals. Aqur r. Pres iden l, ti t 
de reconeixer una efeclivilal en l'esfor~ del seu GOV( 
Crec que molt especialment en materia de sanejament d 
gües, I'csfon; j la consecució d'Objectius per pan del , 
Govern ha eslal nOlable ¡ encara que hi ha problemes 
gestió, derivals del fel que les depuradores tenen un di! 
manteniment, és evident que no és el maleix supe 
aquests problemes que superar la situació en relació a 
quantitat d'aigües no depurades que anaven anteriormer 
la mar i que ara, efectivament, s'esta superant. 

Pero no podem dir el mateix, Sr. President, sobre 
plantejaments que en aques15 moments es fan sobre el 1 
Extraordinari d'lnversions, del pla d'embelliment, que ti 
uen. Nasaltres pensam lue no esta ben plantejat - i aixo 
una discIIssió que ja veurem en el seu moment, en par] 
deIs pressuposlS de la Comunilat Autónoma. 

Tercer mitja que el Govern de la Comunitat ha instr 
mentat al servei deIs seus objectius de la política tur[sti, 
el foment de l'oferta complementaria, 1 jo aquí, Sr. Pre: 
dent, li he de dir que cau en rerror que voste va denunci. 
com a perill en la seva obertura de dialeg_ Voste creu ql 
no hi ha més camí que el seu, en relació a l'oferta compl, 
mentAria. Voste diu que, si no estam d'acord amb els sel 
plans i eIs seus projectes i la seva legislació en materia ( 
camps de golf, eslam en co nl ra deis camps de golf i PI 
l 8 nL, de l'ofena complementaria. V St~ diu que si no estal 
d'acord amb els seus plans i els eus projeclcs - O deia , pel 
que aixó és un lema ja re tirát, evidentmenl " sobre el Pla d 
Ports, és que no estam d'acord amb l'augment de por15 e! 

portius. 1 jo, una vegada més, li he de repetir que nosaltre 
estam d'acord amb ofertes complemenlaries alternativt 
per millorar la qualitat del turisme. Estam d'acord amb el 
camps de golf, si, pero no a costa de depredar un recurs es 
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cAs com és l'aigua a les nos tres illes, no en contra de la vo
luntat municipal, no instrumentanL una ofena complemen
taria que, fugint de qualsevol planejament urbanfstic fa que 
es crei'n plaees hoteleres dins sOl urbil, etc., eLc, que no és el 
mateix. No estar amb voste, en relació als seus projectes i 
programes de camps de golf, no vol dir estar contra el golf i 
els camps de golf com a promoció turística. Ho hem de re
petir una vegada rnés perque no se'ns tergiversi. 

Voste - i insistesc sobre aquest tema perque va acusar 
l'oposició d'incoherent i fins i tot va utilitzar la paraula "cí
nic" quan es referia al fet que, en els moments que nosal
tres ens oposam als seus plantejaments de política, som uns 
dnics perque ens oposam a l'oferta complementaria. No, 
Sr. Cañellas. No li podem acceptar aquesta argumentació, 
perque en virtut de les seves paraules mateixes, de les quals 
ha quedat presoner, sobre la seva obertura al dialeg, li im
pedeix creure que voste és l'únic que esta en la possess ió de 
la veritat en aquest sentil. Nosaltres creim que, almanco 
una par! de la veritat, també la tenim. 

Reprenem, peró, la seya proposta de debat ideológico 
Recordarem que dos són els aspectes que una societat mo
derna reclama als poders públics. Per un costat, fer el pos
sible per crear les circumstancies objectius i efectives que 
facin possible l'exercici de la igualtat d'oportunitats vitals i 
socials. Aixó té un reflex dins l'ambit de la política social, 
cultural, educativa, etc., i en relaci6 a l'administració del 
patrimoni co!'lectiu, que a les nostres illes es tradueix d'uría 
manera molt especial en la gestió d'un recurs, escas i dificil: 
territori, paisatge, naturalesa. 

Hem de dir, Sr. President, que aquests dos objectius 
que sÓn, al nostre judici, els principals, els eixos fonarnen
tals a través deis quals s'ha d'analitzar la política d'un go
vern, s6n dos grans silencis del seu discurso Són dues grans 
qüestions sobre les quals el seu discurs va quedar rotunda
ment buit. 

Parlem de política socia!. 1 em vull referir només a 
dues qUestions perque estic absolutament segur que aquest 
tema sera, al llarg d'aquest debat, completarnent recurrent. 
I parlant de política social, en primer lloc tornem a parlar 
de dialeg, tornem a parlar de concertació, de participació, i 
parlem, aleshores, del Consell Economic i Social de les 
Illes Balears, instrument basic per establir el dialeg, la con
certació, la participació social deIs ciutadans i de les enti
lats dins el procés d'una presa de decisions que l'estat de
mocratic vol cada vegada més permeable a la sacietat. 

Dialeg amb les forces económiques i socials, Sr. Presi
dent. Voste ahir va parlar només, exclusivament de dialeg 
amb les forces económiques. Volem dir també amb les for
ees socials. El seu Govern, a pesar que manté - jo supos 
que simbolicamem, com una petita conees ió del Con eller 
d.'Economiá i Hisenda ca p al nostre grup - oberLa una par
llda de mil pesseLes pcr al CanseU EconOmic i Social de les 
lIles Balears en el projeclc de pressuposLS del 1991, no té, 
no ha lengUl la més mlnima inwució d'instrumemar efecLi
vament el Consell Económíc i Social de les Illes Balears i 
quan aquest Parlament ha conegut una iniciativa legislativa 
en aquest sentit, vostes, el Govern i els grups que hi donen 

suport, s'hi han negat. 

Peró hi ha més elernents per analitzar un procés de re
gressió dins el camp de benestar social, dins el camp de la 
progressivitat social que li reclamarn. Pressupost del 1990: 
nosaltres vArern denunciar que en el projecte del pressu
post hi havia una disminució, en termes reals i monetaris, 
de la producció de béns de caracter socia!. Després que el 
pressupost passAs per aquest Parlament, aixo va quedar 
corregit i, al final, els béns de caracter social pujaren 3'66 
punts en relació a l'any anterior. Pero no hem d'oblidar 
una cosa: el conjunt del pressupost pujava 23'19 punts, per 
ser exactes. És a dir, en termes relatius, la progressivitat del 
pressupost de la Comunitat Autónoma va baixar. PerO en
guany, la situació encara és pitjor, perque quan el pressu
post creix 26'64 punts, per damunt del 25%, la producció 
de béns de caracter socials només puja 1'77 punts. 

Estam, en conseqüencia, immersos dins un procés de 
regressivitat social de I'acció política de govern de la Co
munital Autónoma de les Illes Balears. Regressivitat social 
en termes absoluts i en termes relatius. I aixó, Sr. Presi
dent, ens pareix absolutament inadmissible, quan, a més a 
més, i voste ahir ho va reconeixer, el creixement quantitatiu 
de la nostra Comunitat Autónoma aquests darrers anys, no 
s'ha vist adequadament compensat amb elements de satis
facció qualitativa, en termes de benestar social. Els indica-

_ tius no quantitatius del benestar no tenen el mateix dife
rencial, en relació a la resta de comunitats autónomes, sinó 
que la nostra ya molt per daval!. Voste ahir ha reconeixia. 

l1lgicament, amb aquesta acció de govern, no és es
trany que aixo sigui així, i en canyi, estranya que amb 
aquesla situació social, el Gavern de la Comunitat Autóno
ma no reaccioni de manera irnmediata introduint substan
ciosos elements de progressivitat dins la seva acció de go
yerno Aixf tenim insatisfacció en relació amb els serveis pú
blics, falta d'una identificació amb els desitjos deis ciuta
dans per part de l'acció de govern de la Comunitat Autóno
ma, etc. No és estrany. 

El segon gran silenci al qual em vaig referir, Sr. Cañe
llas - voste m'ha de reconeixer que va passar de puntetes 
sobre aquesta qüestió - fa referencia a allo que en deim 
l'administració deis béns públics en relació a la poHtica 
d'ordenació del territori. PoUtica d'ordenació del territori 
íntimament lligada a la política turística, és a dir, també de 
cabdal importancia dins la nostra Comunitat Autónoma. I 
en política d'orde.nació del territori, només per deixar asse
nyalaL el guió de les coses que nosaltres hem ViSl a faltar, 
direm en primer lloc una constatació que ja comen¡¡a a ser 
una resignació de l'oposició. 

Sr. President: acabarem aquesta legislatura sense dis
posar d'un instrument cabdal a la planificació territorial 
com són les directrius d'ordenació del territorio r aquesta és 
una obligació que ja ve de la legislatura anterior i que ema
na d'un instrument cabdal de l'ordenació territorial de la 
nostra Comunitat AutOnoma que és la Llei d'Ordenació 
del Territori, aproyada l'anterior legislatura per aquesta 
Cambra i que obligava el Goyern a presentar les directrius 
com un mecanisme nou, un mecanisme distint de planifica-
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ció que fugia de les rigideses d'un Pla Provincial que, avui 
en dia, encara que té valors que funcionen i encara s'apli
quen, peró ja és un instrument tecnicament i políticament 
obsolet per dirigir l'acció planificadora deIs distints ens de 
planejament urbanístic, fonamentalment els ajuntaments i 
per substituir aixo s'han de fer unes directrius d'ordenació 
que incorporin alIó que és l'expressió dins l'espai deIs pro
jectes i les intencions polítiques, el reflex territorial de la 
seva poIftica, Sr. President, de la poIftica de la Comunitat 
Autónoma, en definitiva, perque són directrius que ha d'a
provar aquest Parlament. 

Acabarem la legislatura sense disposar d'aquestes di
rectrius, la qual cosa significa una gravíssima mancan<;:a, en 
no ser que el Sr. President, en la seva replica, tengui a bé 
anunciar-nos la immediata remissió a aquest Parlament 
d'aquestes directrius, amb la qual cosa, amb moltíssim de 
gust, Sr. President, el felicitaríem i retiraríem les nos tres 
recriminacions. 

Segona qüestió referida a política d'ordenació del ter
ritori. Sr. President: els parlamentaris, els qui tenim res
ponsabilitats institucionals, ens queixam moltes vegades de 
I'escassa relació social que hi ha i l'escas eco que hi ha so
cialment parlant, d'aq uelles qüestions que nosaltres abor
dam aquí. Moltes vega des se'ns acusa d'estar distanciats de 
les preocupacions del carrer, distanciats deIs debats públics. 
En canvi, hi ha hagut una qüeslió que sí ha aixecat el debat 
ciutadA, que ha aixecat I'inter~ de sectors, de personali
tats inteHectuals, d'escriptors, etc, que és la qüestió del ca
tAleg d'espais naturals. Era un assumpte sobre el qual, sin
cerament, Sr. President, nosaltres esperAvem ansiosament 
ahir que vos te s'hi pronuncias perque s'hi ha pronunciat en 
els mitjans de comunicació i per tant, nosaltres pensavem 
que a un debat que repassa aquelIs aspectes més irilpor
tants i transcendents de la política de la Comunitat Autó
noma, voste tendria un pronunciament a la Cambra de qui
na és I'opinió del President de la Comunitat Autónoma, del 
Govern sobre aquesta qüestió. 

La veritat és que el silenci ens va sorprendre i per ser 
més precisos i més exactes: l'única aHusió que voste va fer 
cap a la necessitat de mantenir un estat d'expectatives favo
rables a la inversió exterior ens va inquietat, perque no sa
bem exactament que amaga aixó, fins a quin punt pódria 
arribar una interpretació de maniga ampla d'aquest criterio 
No hauríem de confondre, Sr. President, i vull que consti 
que no I'acús d'aixó, sinó que el convit que es pronuncil so
bre aquest tema, no hauríem de confondre atreure les in
versions amb una aquiescencia i amb un sometiment deis 
interessos generals a les necessitats deis inversors estran
gers, actitud que seria més propia d'una república banane
ra, que d'una comunitat moderna dins un estat europeu i 
progressista. 

Una vegada més, aquesta qüestió, Sr. President, més 
que un problema d'equilibri, constitueix una qüestió de 
prioritats. 1 volem veure explicitades aquí, Sr. President, les 
seves prioritats. 

Va acabar voste el seu discurs fent referencia a restat 
de la qüestió, I'estat de les relacions entre I'Administració 

autonomica i l'Administració central. 1 vulI dir, Sr. Pn 
dent que, així com estan les coses, l'estat de dialeg, l'es 
d'enteniment, l'estat de relacions entre Administració au 
nomica i Administració central per al nostre gust és ser 
llament inacceptable. Jo crec que, sense donar-li un ex 
de transcendencia, més enlla de l'aspecte simptomatic ( 
el fet que el President del Govern no hagi rebut el Pn: 
dent de la Comunitat Autónoma. Pero també li vull dir, 
President, que de la mateixa manera que aquest diputat e 
li parla, que té l'oportunitat única, dins els diputats d 
questa Cambra, de compartir les feines parlamentaries 
el parlament de la nació, li vull dir que de la mateixa mal 
ra que alla ens dedicam a recriminar l'actitud del GOV( 
central cap a les Illes Balears, li vull dir que aquí hauríl 
de repassar quina és la quota de responsabilitat, si és qu 
n'hi ha, que jo crec que sí, de les actitud s del seu GoV{ 
cap al Govern central per alimentar aquest esta! de coses 

Jo crec que hi ha elements - no és qüestió d'entra 
detallar els aspectes; si VOSH~ ho troba necessari, a la repl 
li puc donar detalls exactes - que Can que, almanco en el 
vell de manca d'enteniment a que s'ha arribat actualmenl 
diré que la qüestió es perd pels dos costats, Em referesl 
la mancan<;:a de diaJeg, no em referesc als problemes de 
nanc;a.ment. Em referesc a l'estat de males relacions. 

Jo crec que els ciutadans esperen de voste un plante 
ment molt més en termes. d'eficacia que de dignitat, m 
més en termes de treure aquelles coses que els intere~ 
que en termes de, ja dic de dignitat. 1 li vull posar un exe' 
pie del qual ja s'han fet ressó els mitjans de comunicació 
ha un President d'una Comunitat Autónoma del seu par 
el Sr. Fraga que no té absolutament cap incovenient 
moure's, d'anar a Madrid, ja hi ha anat dues vegades a { 
trevistar-se en ministres amb el President del Goven 
treure i aconseguir coses per la seva comunitat, dins un a 
bient de dialec cada vegada més favQrable, i també és ( 
Partit Popular, per tant hi ha alguna cosa, alguna particu 
rital i no crec jo que sigui cap especial sentimenl d'avers: 
cap als ciutadans d'aquesta Comunitat Autonoma, deu : 
alguna questió que fa referencia a vostt\ o a vos te i al s 
govern exclusivament, que fa que imposibilit aquest diale 

Jo el convit Sr. President, de la mateixa manera q 
també al foro respectiu, convit i convideré reiteradamenl 
Govern de la Nació, a un replantejament de les actite 
mútues amb relació al que ha de ser un dialec t1uH que I 

ciutadans de la nostra comunitat autónoma necessiten, 1 
resoldre els seus problemes que són molts i creixehts i q 
fan referencia, ámb aixó estam d'acord, fonamentalment 
aspectes financers, fonamentalment als deficits que aque 
Comunitat Autonoma té en relació a la finan~ció d'invI 
sions públiques amb'motiu d'unes tranferencies mal gest 
nades mal aceptades i mal finan~des. 

Sr. President, acab ja, com veu, no és difícil relacior 
la ideo logia política de cada un ambels problemes ce 
crets, reals i quotidians' dels ·ciutadans. A mi, la veritat 
que cm preocupa l"excés de prag!llaÚsme que va demostl 
voste ahir amb aquella' afirmació que deia que "governi e 
governi, les receptes són sempreoles matt;ixes", I em preoc 
pa perque aixo és un teducci~nisme, Aixo reduiria la polí 
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ca a una 11uita personal per comandar. I nosaltres ens resis
tim a acceptar que aixo sigui així. Per a nosaltres, per al 
CDS, és molt més important sembrar idees i que les nostres 
propostes, en a110 que tenen de positiu per als ciutadans, es 
duguin a terme, que qui sigui el govern que les fa efectives. 
I amb aquest esperit, Sr. President, amb aquestes limita
cions, amb aquestes objeccions, voste sap que dins el grup 
del Centre Democnltic i Social té un grup disposat al dia
lego 

Moltes grllcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari NACIONALISTA 1 
D'ESQUERRES, té la paraula el seu portaveu Sr. López i 
Casasnovas. 

EL SR. LÓPEZ 1 CASASNOV AS: 

IHustríssim Sr. President del Parlament de les Illes Ba
lears: en comenc;ar aquest discurs, vu11 pregar - com [eien a 
I'Ágora de la Grecia antiga - "que no se'm fugí, sense que jo 
no me n'assabenti, cap mot que no s'acomodi al meu intent 
i a allo que ara deman". 1 deman la paraula, Sr. Albertí, per 
replicar, en nom del Grup NACIONALISTA 1 D'ES
QUERRES, el discurs amb que el Molt Honorable Sr. Pre
sident del Govern de les Illes Balears obria el debat general 
sobre l'acció polftica i de govern de la nostra Comunitat 
Autonoma. 

Sr. Cañellas: ahir, hores després que voste llegís el seu 
text, el Govern que voste presideix ens donava - ves per on 
- una alegria. Uns membres de l'Associació de vei'ns del Po
lígon de LlevaÍlt em daven a coneixer els pactes i acords. a 
que havien arribat amb el Conseller d'Obres Públiques i 
amb l'Institut Balear de la Vivenda pels quals es compro
metien a solucionar la problematica que afecta determinats 
bloes d'habitatges d'aquella barriada tan populosa de Ciu
tal. Recordaran vostes, Sres. i Srs. Diputats la interpeJ.lació 
que per aquest motiu el meu grup presentava durant el pas
sat període de sessions i que planteja, amb presencia de 
nombrosos afectats, que seien en aquel1es cadires, el tema 
deis desperfectes, males condicions d'habitabilitat i degra
dació deis bloes de pisos. 

És cen que la nostra moció no va ser aprovada i que 
aquest portaveu que els parla va rebre per part del Grup 
POPULAR dures acusacions de demagogia. Pero el proble
ma era vertader i la realitat s'ha imposat. Dia 15 d'aquest 
mes, els acords signats suposen que s'entrara en vies de so
lució i per mi, suposa més: suposa que el Parlament pot 
funcionar com a cambra formal de democracia. La negaci6 
de la tesi per nosallres defensada ha condult mesos més 
tard a la superaci6 del problema. A a0 li diuen aplicar el 
meto de marxista de la dialectica. Enhorabona, ido, Srs. del 
Govern. Qui ens ho havia de dir! 

Nosaltres creiem també en l'essencia del Parlament: el 
poder de la paraula. Pero aquesta diguem-ne fe, troba im
mediatament un correctiu d'escepticisme quan hem analit
zat el contingut deis papers que ahir migdía ens va llegir el 

Sr. President de la Comunitat. I és que mai tantes paraules 
han dit tan poc sobre la realitat de la societat illenca -fixi's 
que venim escoltant fa set anys el seu discurs- i mai tampoc 
els silencis del Sr. Cañel1as, al10 que no va voler dir, han es
tat tan clamorosos. Maldarem de recordar-los. 

Per comenc;ar li direm que no és clar que avui els po
bIes de les Illes Balears progressem tant com seria possible 
fonamentant-nos pollticament en la Constitució i l'Estatut. 
No ens referim a aspectes sectorials o administratius de la 
política, sin6 al sentil més global i profund, en al10 que es 
refereix a la dignitat pública que una col·lectivitat de perso
nes s'autoimposen. És el darrer debat de l'estat de l'auto
nomia d'aquesta legislatura i ja veu, Sr. President, que vo
lem entrar en el camí de la reflexió i no en electora lis me. 

Ens va dir <J.ue el seu projecte de govern "no és altre 
que cercar la maxima prosperitat possible per als homes i 
les dones de les illes". Si aquest és el fi, parlem-ne. Després 
veurem quins mitjans i prioritats s'hi apliquen. 

1 que entén per "prosperitat" aquest Govern? Si ens ce
nyim estrictament al seu discurs és bo de veure: un benes
lar material, que s'expressa en xifres de producte interior 
brut, de renda per capita, de cotes de consum, de percentat
ges d'impagats, etc. i tat a0 sempre en comparació a d'al
tres comunitats autonomes de l'estat i a les regions d'Euro
pa, qua n la comparanc;a dóna positiu i aleshores: bingo per 
al Govern! Pero si la cosa no és tan afalagadora, ralentitza
ci6 del creixement, disminució de la despesa turística, enca
riment del cost de la vida, llavors, és clar, es tracta de les 
repercussions de l'exterior, de la guerra del Golf, de la per
versitat de Madrid o de la conjuntura de la city o de la bor
sa de Nova York, no ho sé. 

La llelra d'aquesta ·can0 ens és coneguda. Que no els 
sona, a vostes, Srs. Diputats? Si el Govern no influeix en la 
macroeconomia, el President aquí ha vingut a fer-nos una 
formulació de receptes de manual i a cantar-nos la palino
dia de les exceHencies de la iniciativa privada, de la natura 
bondadosa de l'economia de mercat i de les virtuts del neo
capitalisme. Per cert, metMora de l'arbre de l'economia tu
rística. Textual: "la nostra obligaci6 és col· locar els estalosn 
perque aquest arbre, que ha donat molts de fruits, pero que 
ara esta esgotat, pugui créixer en un altre sentit i que, per 
la seva propia di na mica interior, segueixi el seu creixement 
tot sol, sense tutelatges ni proteccionismes, i deixar que s'a
comodi per ell mateix a les regles naturals que marca el 
mercat" . 

És ben polida, aquesta imatge vegetal. Tots els boixos, 
tats els nins o fiets, saben que mentre un arbre és jove pot 
créixer tort i redrec;ar -se amb els estalons corresponents, 
pero si J'arbre és de soca dura, redrec;ar-lo és prou difícil i 
anam a ma de rompre'l; cum-alre-no, si volem que bran
ques noves cresquin bé, potser caldra esporgar-ne d'altres i 
empellar-lo convenientment si ja d6na fruits amargs, com 
és el caso Vull dir amb a0 que cap pages no es creura que 
tot a0 sigui possible per la dinamica interior de la saba, 
que aquest arbre cresqui bé tol sol, deixat a les regles natu
rals que dicta el mercal. Entre altres coses, perque no hi ha 
res tan poc natural com les regles del mercat; perque no-
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més el pensament de dretes intenta de fer passar coro a fets 
naluraIs allo que és producle de circumstAncies concretes. 

.Si és allo que ens deien quan érem menuts: que els menuts 
han de creure sempre els superiors, que La dona és la santa 
de la llar i I'home el Cid campeador, que hi ha una naLUral 
jerarquía que ha de ser respectada perque h1 hagi ordre, 
que per naturalesa uns estan cridats a manar i els altres, 
per tanl, a obeir, que sempre hi haurA rícs i pObres. 

IdO no, no és abó per poc que s'hi pensi, Sr. Cañellas. 
Vost~ ha dil que no en val el model d.e balearització del 
paisatge que hem conegut. Per qu~ no diu que VOSl~ han 
continual amb la seva acció (cimentadora) de govern'? No 
estigui empegue'it de dir-ho: és la verilal. Ha esrat un error 
la seva polltica de ctesenvolupisme exageral, auspiciat pels 
ajuntamenlS i benell des de les comissions provincial d'ur, 
banisme, que vost~ han dirigit fins ara, conLinuant la bale
arilzació destructiva, que res no té a veure amb la construc, 
ció d'un mal anomenat pals balear, i a vegades, com era el 
cas de Menorca imposant aques! model contra la vol unta! 
del Consell Insular. 

És aquesta balearilzació que ve disfressada ara amb el 
nom d'oferta turística complementaria, camps de golf, caro 
rClcrisme - que no vull dir canerismc -, por esportius, 
edificacions i lcrciarilzacló del sOl rúSlc per declaració 
d'inler~ social, aquell que no té res a vcure amb l'inleres 
general, sinó amb el de les societats anonimes, aquf s'ha dil 
sOvint, a l unes assessorades jurfdicamem pcr algun mcm· 
bre del seu Govern, algun~ amb projecees d'urbanització 
redaclats per algun membre del seu Govern, algunes ben 
conegudes per voslé, Sr. Presidenl, com aquella deis vuilan
la-sel xalets a I':lrea natural de Ses Salines d'Eivissa. Ciar 
que estaro davam un execuliu aU lonomic que va mcreixer 
¡'atenció de I'opinió pública de tOl J'Estat espanyol pel nom 
de "govern de rnüja iQmada" per mor de la compatibilit31 
d'ocupacions privades deis seu s carrees púbJics, consellers il 
o dircctors generals. 

CIar que la degradació mediambiental que coneixem 
només lroba parangó amb la propia degradació ~tica de la 
vida polftica a aquestes iIles, eIs ciuladan de les quats s'en· 
farten cada dia, cada mal!, de sentir nOlfcies sobre pre
sumples corrupcions a quaJque dipulal, de tnHic d'illleres
sos imroobiliaris en I exercici de confeccionar la Llci d'Áre
es naturals, que ju 1 s'as embla al . au de Penelope, la dona 
d'Uli<;ses que desteixia de njts allo que teixia de día, perqué 
ja se sap que a les fo ques es fun rnjUor eIs negocis bruts i 
de dia, amb c1aredat, enganar és més ditlcil. Perqu~ qui coi 
serA I'Ulisses que espera Pen~Jope? Per venLUra dura una 
maleta negra farcida de d bler '1 Trescara despaIXos i ca lci
gara moqueta? 

l que en direm de més d'un balle ito regidor deJs nO$
tres municipis: sobre algun penja querella criminal per pre
sumpta prevaricació, sobre aJgun altre ja hi ha hagut en
l~ncia' alguns altres actuen com si fossin x~rifs del far wesl 
estan! a I'ese d'Espanya i no d'Europa. Hi va haver en un 
determina!. ajumament una bomba que va expl tar, d'a 
quesl tipus. r dins aquesta degradaci6 moral, la política 6s 
viscuúa a les noslres iIles com a espeClacle. I quin espccla
ele! 

Fa uns quants dies, el responsable mIDdm de la U 
ca, Sr. Mayor Zaragoza, manifestava a la premsa: • 
quantitat de rois~ria pot aguantar una democracia? 1 
mocracia necessita uns mínims de dignitat". 

President, Molt Honorable Sr., vos te i el seu G 
tenen una greu responsabilitac si no volen o saben o ~ 
desfer aquesta imatge tan lamentable. TOLS els qui oc 
un carrec de represemació en som, de responsables. 
vos tes, Srs. del Govem, més que ningú j davalll de tots 

Reflexionin, ido, lOt el que vulguin, facin el carr 
Güell a L1uc a peu, si valen; pero, per favor, ara quc es 
diuen . en un repla pla de ¡'escala alenin fOrl, si el II 

podridura no els fa basques, i no seguesquín més per a< 
la vía! 

Realment, tenia raó qui deia que el capitalisme, fi( 

pot deixar anar sol, perque en el seu estat pur - que é 
manen les seves lleis internes de desenvolupament -nc 
turals, senyors filosofs del Govern- esdevé una cosa 
anarquica com el model sud-est asiatic, en el qual no h 
seguretat social, ni assistencia sanitaria, ni asseguran~ 
tur per als treballadors, paraula per cert, aquesta de "tr 
lladors", que només surt dues vegades - i en quins con 
tos! - en el seu discurs d'ahir; no aixf eIs mots "inicia 
privada", esmentats a betsefs. La llei del benefici max 
en el termini més breu possible ja no es pot implantal 
manera generalitzada als paisos del capitalisme desenv 
pat sí que s'aplica, en canvi, a costa del que sigui, en els 
1sos del capitalisme salvatge. A les IlIes Balears, dUJ 
aquests anys passats, hem vist encara una acció de govl 
de desgovern o de govern passiu, o de govern de mini 
com es vulgui, massa lligada al model salvatge i no al mo 
socialdemocrata o delliberalisme reformista. 

Nosaltres, nacionalistes i d'esquerres, des d'un per 
ment socialista, no propugnam I'absencia de mercal, n 
competencia; només afirmam que aquí i ara, els mercats 
són transparents i, per tant, no hi ha joc nel. Hi ha ( 
compra quotes de mercat, com qui compra terreny no url 
nitzable a preu d'urbanitzable j ha fa, per exemple, al 
cent milions de pessetes, i no repara a utilitzar els mitj, 
que calgui per aconseguir que un ajuntament, posem J 
cas Sant X, y o Z, aprovi uns planejaments a la zona fin! 
consolidar uns drets, que després per llei del Parlam< 
s'indemnitzen, posem que per tres mil milions de pesset 
Per aixo, nosaltres creim que I'intervencionisme que e\ 
aquestes situacions provocades per altra mena més ver~ 
nyant, d'intervencionisme, no soIs és sa per a l'interes gen 
ral, sinó imprescindible per acabar amb les practiques ab 
sives. El Parlament ha de fer lleis que regulin amb eficac 
els diferents tipus de competencia, perque aquesta s'ex{ 
cesqui lleialment. 

Per que no intervenir quan les desigualtats sociaIs ' 
tan paleses? Com més rica és una societat, més urgent e 

aplicar pautes de justicia distributiva. A les Illes Balears, 
renda per capita és ara la segona de I'Estat espanyol, darn 
ra Girona, peró ha investigat mai aquest Govern quant( 
famílies viuen per davall de la mitjana de renda per capita 
Sap, Sr. President, que segons la Comunitat Economic 
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Europea, han de considerar-se pobres aquells que no supe
ren aquesta mitjana? 

Escoltin un retall de prernsa. Si bé a "Noticias breves", 
explica: "Lleno de pobres. La especulación urbanística, cau
sante de fuertes desequilibrios y la pérdida de valores ético
morales que conllevan la destrucción familiar son factores 
que han provocado un espectacular aumento de las bolsas 
de pobreza en Ibiza, según datos aportados por CMitas. Pa
ra esta organización, el alto nivel de vida que se registra en 
Baleares y, especialmente en Ibiza, no es más que una ri
queza ficticia, pues se divide la opulencia de unos cuantos 
por toda la población y la media que queda es la más alta 
de España .. .". Un retall de premsa similar, curiosament el 
mateix dia, dia 23 d'octubre del 1990, sortia publicat en el 
diari de Menorca. 

Ara ve el moment en que el Sr. Cañe\las cada any es 
posa trist, quan parlam d'aquests temes. O és que, avui en 
els llimbs de I'autosatisfacció í de l'oblit, tractar temes de 
pobres és una grosseria? Amb la satisfacció que produeix a 
molta gent d'aquestes illes tenir una renda rer capita molt 
similar a l'europea mitjana, i ocupar el núm. 125 d'entre les 
regions d'Europa, com podem prestar atenció a un assump
te tan trist que ens desperta del somni de cotxes, d'autopis
tes, plaers i luxes? 

Per la dignitat del nostTe poble, que el President recia: 
maya ahir; per la dignitat de qualsevol ésser huma, cafl'in
tervencionisme directe del Govern, de tots els poders pú
blics i les entitats socials, coordinadament en aquests te
mes, com també en els de salut, d'habitatge, en els de la im
migració. Per cen, que ha fet el Govern per ajudar el 
co¡'¡ectiu de nord-africans que treballen a les nos tres i\les í 
hi '1uen en condícíons ínfrahumanes? 

Per cert, després de la vega general del 14 de desembre 
del 1988, el Sr. Aznar, Secretari General del Partit Popular, 
es va comprometre davant els sindicats a entaular una con
certació social sobre la base de la Plataforma Sindical Prio
ritaria a totes aquelles comunitats autonomes governades 
per Partit Popular. Aquí, a Balears, res no s'ha feto Una de 
dues: o el partít que governa a la Comunítat Autonoma no 
és el Partit Popular o voste ha contradit la paraula del seu 
Secretari General. 1 un deis punts importants de la Plata
forma Sindical Prioritaria era la implantació d'un salari so
cial o renda d'inserció. 1 som una de les poques comunitats 
autonomes de I'Estat que encara no en disposa. Nosaltres 
demanaríem que prenguessin en consideració la proposici6 
de Ilei que el nostre grup presentara el proxim mes de ge
ner, en el proper període de sessions. 

1 si hem de ser europeus, siguem-ho amb totes les con
seqüencies. El Comite Economic i Social de les comunitats 
europees recomana als estats membres la creació de subsi
dis per garantir un mínim de recursos als més pobres. Peró 
els recorda que la situació de la gran pobresa no es troba 
en les grans accions caritativas -per bé que puntualment 
poden ser necessaries-, ni tampoc es troba en I'assitencia 
permanent, sin6 en les posicions polítiques molt fermes i 
ampliament consensuades. 

Vet aquí una altra assignatura pendent per al setem
breo Pero no per al setembre de la Moncloa, amb el Sr. 
González Márquez; sinó el setembre del Consulat de Mar, 
Sr. Cañellas Fons, amb vos te de President i sense excuses. 

Que diu, voste, quina rondalla conta quan va a predi
car - crec que va ser a Calella aquest estiu - les exceHencies 
de la doctrina d'Adam Smith i l'aplicació delliberalisme a 
ultran~ en aquest arxipelag? Quines histories conta quan 
assisteix a l'Assemblea de Regions Europees, coro els dies 5 
i 6 d'aquest mes a Venecia o el passat 6 de setembre a Ro
ma? Els explica als europeus el mapa social de la "nostra" 
pobresa? Inexistent, no la pobresa, sin6 el mapa social, per
que aquí no interessa coneixer si no és la cara "neta" de la 
realitat; la bruta queda, com a la rondalla de la Ventafocs, 
per veure si una bona fada la transforma en princesa, ni 
que fos per unes.hores. 

S'ha llegit els resultats de l'enquesta realitzada per 
!'Institut Nacional d'Estadistica, segons la qual la Comuni
tat Autónoma de les Illes Balears se situa en l'onze \loc de 
la taula de salaris mitjans per comunitats autónomes i fins i 
tot per davall de la mitjana estatal. Formen part aquestes 
xifres de les que voste no ha dit per manca de temps o per 
no cansar, o és que sincerament les ignorava? Els represen
tants sindicals han mostrat la seva preocupaci6 per aquests 
resultats i asseguren que l'estacionalitat i l'economia sub
mergida poden esser la causa d'aquesla mala situaicó de les 
illes dins el conjunt de I'Estat. Els sindicats asseguren, tam
M, que el dialeg amb el Govern és gairebé nul, i asseguren 
que el Consell de Turisme, que en els propósits de la Con
selleria havia de ser un organ encarregat de complir impor
tants missions, com debatre el Pla d'Ordenació de I'Oferta 
Turística, ha esdevingut un consell aulic de notables, que va 
reduir a la mínima expressió la representació sindical. 
Aquest fet, que s'ha d'afegir a l'increat Consell Económic i 
Social, que apareix com una entelequia pressupostaria, en 
els pressupostos d'enguany, dotat amb mil pessetes, que és 
un nasciturus. 

No esta aixo, Sr. Cafiellas, en contradicció amb les se
ves paraules quan assegura que "el Govern ha obert un dia
leg amb totes les forces polítiques i económiques de les 
illes i estan disposats a aprofitar totes les instancies repre
sentatives per coordinar qualsevol proposta en aquest sen
tito Aquí és va lid també el lema d'unes conegudes bodegues 
d'Oporto que diuen "res, non yerba", fets, coses, no parau
les!. 

" 

Presencia a reunions i actes de la CAEB, de la PIME, 
de l'Associació de Promotors i Constructors de BaJears, 29 
de mare,: del 1990, on Ji demanen major seguretat jurídica. 
Ha tingut voste la mateixa presencia en els ambits deis tre
balladors? 

Lamentam haver de dir-ho, Sr. President: bona part 
del seu discurs en l'hauria pogut estalviar repartint senzilla
ment una fotocOpia del Totatiu madrileny ABC, pagina 71, 
de dia 9 de juliol del 1990, perque segons comprovam, en 
transcriure quasi literalment determinats panlgrafs, no s'a
dona que del juliol enc,:a la realitat - la trapassera realitat -
li fa una mala jugada. Li fa considerar com a indicador po-
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de l'Estat és del 17. Pero a0 es correspon als mesas d'abril, 
maig i juny, perque a mesura que la temporada avan(fa, el 
número d'aturats creix fins arribar a cotes alarmants de 
destrucció d'ocupació entorn a deu mil aturats només en el 
sector terciario Per cert, confirmat, a pregunta del Sr. Se
bastia Serra, a la compareixen<;a de pressuposts. 

Davant aquestes situacions, inhibir-se en nom de la sa
crosanta llei del mercat és quasi insultant, sobretot per als 
qui pateixen situacions vexatories com és el cas ara deIs 
ccnt-vint lreballadors, deIs hotels Reina Constanza, Nixe 
Palaee, Vikingo i Montblanc. Per que el seu Govern no ha 
contestat les denúncies, ni s'hi han realitzat les inspeccions 
turl'stiques i sanitaries pertinents? És un pessim exemple de 
com es fa aquí i ara la reconversió turística: FIOES, empre
sa sUIssa, compra els hotels amb credits del Banc Exterior 
d'Espanya a sUIssa, crcdits que a més a més s'haiven d'in
vertir per ter reformes i millorar aquests hotels. Pero no hi 
ha hagut millo res i l'explotació d'aquests establiments s'ha 
dona! a successivcs empreses "controlades" per FIOES, que 
són les encarregades de dur al caos per mala administració, 
es generen deutes i finalment han de tancar deixant famí
líes sense cobrar els sous , 1 els centenars de milions, on han 
anat? No és competencia seva, pero caldria que s'interessés 
més per aquests temes, 

Aquí també, una petita intervenció públic<l davant 
ccrts desgavells de la gestió privada creim que no aniria 
gens malament. 1 és que els fa peresa intervcnir a favor dels 
treballadors, i vostes, que són dilígents en altres coses i ben 
deixondits a l'hora d'invertir en un Pla d'Inversions.en In
frastructures Turístiques de catorze mil milions de pessetes 
del Govern balear i altres deu mil a compte deIs ajunta
ments; o sigui, diners públics per satisfer o pal'liar els dCfi
cits deixats per la iniciativa privada, no faran altres actua
cions correctives? 

No és que neguem I'actuació en aquest camp, no ho 
negam. En vam votar a favor. Pero convé dir cIar que el 
fang que ara hem de llevar entre tots prové de les pluges 
d'altres temps. 1 parlant de pluges, és ben hora de fer les 
coses de forma que quan cauen vuitant litres per metrc 
quadrat, els camps de conreu, els camps de golf o determi
nades urbanitzacians no quedin anegats, Pcr aquesta via 
també ha d'anar la perestroika, la reconversió del nostre tu
risme. 

O'acord que és necessari diversificar l'oferta per fer-la 
més creativa, innovadora i trcncar la repetitivitat. Tanma
teix, pero, quina obsessió a omplir de ciment el litoral, han 
hagut de retirar el Pla de Pans Esporlius! i amb els camps 
de golf. Mirin: d'innovació, gens. El fracas és sonat. Prolife
ren a Oltalunya, al País valencia, Múrcia, Andalusia, Olna
ries, a les Ac;ores. Vos te, que manifesta a una revista del 
seu col'legi, que Cristófol Colom és el seu personatge pre
ferit, no ha fet com ell, que pensant trobar el camí d'Índies 
va descobrir America; vostes, amb aixo del golf han cregut 
descobrir la Mediterrania, quan fa tants de segles que esta 
dcscoberta, 

1 parlant de reconversió, fóra bo que el Sr. President 

expliqui per quina vía es fara aquesta, amb quins plans, qu' ! 
és que sobra, qui la pagará i com, Es [ara mitjan(fant baix~ 
inccntivades ' Com quedaran en aquest cas els treballadors 
d'hos te!eria? es diu que no s'ha de massific..'lr, pero la polí-
tica de conversi6 d'hote!s en ús aparta mental, no topa fron_ 
talment amb el proposit de no rnassificació que pretén re
cGllir el Pla d'Ordenació de ¡'Oferta Turística? 

Darrera les p3f3Uics a!ti50I1iH!lS, hi ha el recOneixe. 
ment ci'tm G.1nvi de tendencia i vosles despleguen la vela a 
[3vor del vent elel lurisme de segona resiclencia, del lime 
shor:'t1f?, de la m'Jltiprupietat. f(¡rmules que. -tenim el cas de 
C¡naric:s- ,!eixen pequcw despc~a el les illes. que no creCn 
f(l,b,a lIn,_'" de trebaij i desf,:!1 els que ja hi i13, que no és 
cOfl:;i:!crahle com a inciúsuia hUlclera socialmenl reodiblc. 
Arn l, Ui\<! dlS,t esti.lr~m (['¡¡UJ!"; t¡ i",:: convé elevaí la rnitjana 
d!-~ ,_¡U~~I;~;: ...le j h (j~~ ~elcri~:_ :!c:u!(!lrnen~ existent. i abJ') no és 
l~_ ·(E~'r,.~.ll¡':; -. 'i;nl.', jln~i ~)fC'. ¡ ::~ ~L. ~_~ualilaL. pcrc) ;·.i:l,uc.sta no 
c: jo p~·.[l:~'_·C~i !'<:: ~~( 1[1:~ d·,:: l)~!:_·[u.;! :'/fípdS,'::(' 

En el lvns~ !a Li..)~~a ~~o:; cJar~ i grafilA:!: af:~ e:) vol passar 
ll'ur ,lr\¡c:nisme '/enic~ll. (l'J¡o~els i grups apartameo1als 
rn(l~tU(~~) n tic; '.i une::; urh:"1!llt!'.:.icinp s horit:!.~.Jn~31·::', extenSÍ

\'C~ C!!.d:-i. d1:~ , un:! ~ran urt;ti~Ulzaci() d!1!b U!le~) quanl(;S cla
pes ue rc~ ~.r .... 'a ecül()gica. c:; :)i::..~ui. un írudc; ~.~lararncnt des
fíuct;!.l, Ql1C \.';:~lora el :..:r (' i.~~L·:;iL'TH. pt.r~) nu e~~ re[creix;jl COSt 

(1C1bi('!~ '.:d e ;",' 01 c:..tarn j\lIgua p:~Lible? ! de renous? 1 de 
L:f "~'" ~), :i·'j':.¡í;.,('!,~ l~':ligt;t',. ~,~_'"\;d,':;I~'O,) I d·~)c.!pac;(~ uel li

¡;",\, '/ Ui~ r);~.ltOí ! dtgradac i :',,' Erl 1110\-, pces ílcms podra 
VU)lC dir :rJC hern r~1jll()[,i! respeCté. de l'any pt.1SSaL 

i'\quí Ui¡ r3.mbé intt]"venir : si pmhib!r é5 Ji! forma d'e· 
. ;j:-,r l;:¡; clf.:S fn/~,S;} i é-,,Sl:) en les rr\ans del Govern efe'/itar-ho, 

:!lJt;r.:s que <,¡c[ui cirJsticament l Perque el seu govern de 
~-n;il1PI\ ilt!~\ Uf~ -!lihií~H ~1(Út ciolent. Per cer~, e 1":'('(1: 3 és l'ho-
- ,J ;~l": ~:rC.:)~:\lun 1.¿.:1 dirC'·::tri~lS d\)y·jenació ~c\~-.; ~ [ial, com 
1; llti rccurdal t1 ~3r ()uetglas, que és un inCOI1íp1irnent de 
¡lei , í qUi; en t!irem de l'i:lcomplimcI\t parlamentari respec· 
ie (le la ·~re"ció d'un ()n~) de cQnpcmció intermllni~ipal per 
pri~ ,rit7.ar les in-:ersions ab rnunicipis més respectuOS05 
Clnlh el mcd: natural:1 

AV> no obS1:'IIl l. IIn IJla ,jl~ LAlIretercs. '-lue no han pre· 
~(-'nt-" ":' 11"'11-"; " '-1'1"""1" " 'an\'nr " :I'i '11' 11"['n'){, t x"rr,ar d'un • ~r, 0::4 e ,~. 1.....-<:_ , _ U l" !.<I~.,l (, "- ,.1, "j' ~. ...... . v, . v 

,:áS! pr(¡gr:Hna (j'in'er:3ion:; en autopista Pa!rna-AJcúdia, en 
L;;,rretercs, (;,n lransfonnacions de c(lmíns rurais, O és qu~ 
no 110 \'O!Cl¡ dur a infurmació publica',' 

H:l\iCll prllmes qualre pares na1urais en e l seu cli,scur5 
::'i~:,,~~s:::::!~~:: :r-~~ !f:~~1i~:! r~lhl¡¡.~:~! rf'r vn~tt::" P-n lenen un, 
C¡iiC \;l [['('ure a infcrmaci,) pública el GO\'ern a menor. 

. L una Putahdll,:;t("i6 ¡ pnr. Ifnelll d 'all (jcs, ,\ rol" 1 sa, 
p"'li1blllli'Al ' ra qur~ :;.;, ~ ~l\n:l~uin l é:. aJjuuit..:ada ¡¡ un3 
l; llIpr· :1 p rlV"ldh pl.:r etIle mil IO!lC~S <lmplwhlt: /'il! ' a dcu.1J1 
l:(~'H d' la (1'131 ser" sausfel pcr la gen! úe la Cl uLUl ú'Eivi. a 
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perdere causas. És un vers de la sAliea V1l1 de Juvenal: ni 
per dar-se la gran vida - aixo de "gran", ho pos jo - de viure 
perdre les causes". ~ue pe~en dur les fOIl~s d~ Sóller cap a 
Palma? Quins proJectes hl ha? Saben qulO Impactes am
bientals gravlssims pOl ocasionar lOl aixo? 

En resum, és evident que créixer no és sinonim de pro
grés. potser és la voluntat de créixer que té el cancer. 

No hi ha idea de país, de construcció nacional a partir 
deis elements que tenim per fer-ho: cultura, llengua, histo
ria, dimensió, aixo sí manca consciencia!). La iniciativa pri
vada no és prou per bastir un projecte civilitzat de convi
vencia, enriquidor per a tates les persones. Perque un po
ble és la seva cultura i la lIengua n'és el pensament. La llen
gua catalana a les Illes Balears retrocedeix, es deteriora, es 
perd com a !lengua d'ús entre les generacions joves., Quin 
silenci més clamorós, aguest tema, en el seu discurs! Es que 
la llengua no dóna duros? 

A part deis exits d'escaparata, com és el Pla de Millora 
i Embelliment de Fa<;anes o d'inversions immaterials, la 
política de patrimoni cultural i lingüístic es presenta també 
amb pintura neoliberal: "la llengua, feina de tot5"; el Go
vern, ni sc'n temo La conservació del patrimoni, "depcn de 
tu". El Govern ha basat la seva estrategia més en la volun
tat que no amb la necessitat. L'antologia del disbarat és 
que aquesls lemes, -"depen de tu", per exemple- correspon
sabililzen el ciutada d'allo que basicament és responsabili
tat poUtica. No té més parangó que l'humor amb que po
drfem imaginar-nos una llei sobre seguretat ciutadana que 
es presentas amb aquesta filosofia: "la seguretat ciutadana 
<lepen de tu". 

Vos te, Sr. President, que és partidari de posar sema
fors, senyals de conducció' i regles de circulació perque tot
hom compleixi i pugui circular, que me'n diu deis constants 
incompliments deis consellers del seu Govern a la Llei de 
Normalització lingüística? Veure les campanyes escrites i 
orals de Carreteres, l'IBASAN, Sanitat i Seguretat Social, 
al SIAC, al BOCAlB. Si el Parlament no vol multar els se
nyors consellers que han infringit el codi, castigui'ls alman
co afer-los llegir i escriure cent vegades, per exemple: "set
ze jutges d'un jutjat mengen fetge d'un penjat". Fins que no 
es promulgui almanco i s'apliqui la llei de l'ús del calala 
que vos tes es van comprometre encara a presentar i que en
cara esperam. 

Ah, i pensi que per anar a Europa amb personalita t 
propia no ens podem permelrc el luxe de perdre la Ilengua: 
quedaríem muts com a poble. 

1 també, per que no, per anar a Madird a la Moncloa. 
Justament es queixava ahir que fa quatre anys que el Sr. Fe
lipe González no ha tingut a bé de rebre el President de la 
Comunitat Autonoma. És probablement aquest fet, que 
nosaltres també consideram greu, un índex del poc pes es
pecífic i I'escassa preocupació que genera el Govern de les 
Ilies Balears per al Govern central. Tal vegada pensen a 
Madrid, igual que el fullet de la Consellcria de Trcbal!: " 
aquest ocellet no volara; no en sap". 

Cal fer-se respectar. Cal volar amunt, com l'aguila del 
poema de Costa i Llobera, cal tenir altura de mires i pro
jectes ambiciosos que superin el vol ras de la nostra políti
ca autonomica. El Grup NACIONALISTA 1 D'ESQUER
RES es permet de recomanar-li que plantegin al Govern 
central, amb energia, qüestions que han quedat sepu1tades i 
fora del seu discurso 

a) La primera iniciativa legislativa del Parlament de les 
Illes Balears al Congrés deis Diputats: la Llei de Cabrera i 
la seva kafkiana presa en consideració per desnaturalitzar-
la. 

b) La urgencia d'arribar al Tribunal Constitucional, si 
Madrid no ens fa cas, respecte de la competencia d'aigües, 
que ja figura a l'Estatut. Pero per que no han complit el 
que va prometre en el seu discurs d'investidura, l'any 1987, 
respecte de la cr~ació de la Junta d'Aigües o organisme de 
conea? 

c) El dret constitucional que tenim a comptar amb un 
estatut en igualtat de condicions que els de les nacions de 
primera de rEstat espanyol i a un sistema de finan<;ament 
just i correcte, que no hagi de menester recórrer als impos
ts, per exemplc, sobre loteries i joes d'atzar. És un altre te
ma a plantejar-se amb seriositat. 

<.1) La imperiosil necessitat d'acabar amb el greuge que 
suposa no tenir encara competencies en materia d'ensenya
ment, cosa que desvirtua els articles 13 i 14 de l'Estatut, pe
ro que Déu ens guard que les fessin servir per la funCÍó ins
trumental que vos te ahir deixava entendre, textualment: 
"per formar i educar els futurs usuaris de les infrastructures 
basiques"! Decidir sobre el sistema educatiu perque - són 
les seves paraules - "la construcció de carreteres, millora de 
zones 'turístiques o implantació de depuradores quedaria 
coixa". Sr. Cañe!las, que els ciutadans d'aquestes illes no 
són súbdits, que aquesta és la visió "educativa" que tenia el 
Gran Germa de la novel·la de George Orwell! 

Pot expressar lambé, si vol, al Sr. González Márquez, 
la ferma protesta deis ciutadans d'aquestes i!les per la mili
tarització deIs ports i aeropOrlS amb maquines de guerra 
portadores d'armament nuclear, i també la protesta pels in
cidents protagonitzats pels marines deIs Estats Units, ocor
reguts aquest estiu passat la moll de roest del port de Pal
ma i que van suposar un greu atemptat a la sobirania nacio
nal, si és que en els temps que corren, es POl parlar de sobi
rania nacional. 

L'actÍlud del Govern balear conlra el procés de neutra
lització autonomica en defensa deis nostres drets constitu
cionals com a poble; contra l'estatalització del sistema, amb 
la reducció consegüent de l'abast polític de les competen
cies estatutaries; per l'escanyament economic que compor
ta l'actual sistema de finan<;ament per la substitució del 
concepte de competencia exclusiva pel de competencies 
concurrents, per les traves i els impediments que es posen, 
des del Minisleri de !'Interior, a la creació d'un espai comu
nicacional modern en llengua catalana, etc. 

, I ==- Pero a<fo suposaria una legitimació que ara mateix tc-

C=-===========~ 
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nen vost~ eleetoralment, pero que tal vegada no tenen en 
termes de crMit político Com poden exigir a Madrid un 
tractament pluriprovincial, quan vost~ no han aconseguit 
d'actuar territorialment reconeixent als consells insulars la 
funció institucional que l'Estatut els dóna? 

Després de la poca consideradó que han rebut per 
part de l'exeeutiu -una sola transfer~ncia en quatre anys i 
encara a instAncies de l'oposició-, no ens vénguin ara a vo
ler fer passar les encomanes de gestió com la panacea de la 
descentralització administrativa. Després de tenir-los pos
tergats tant de temps, continuar dient que els consells insu
las són el brae; executor de la política del Govern balear és 
un sarcasme. Es deu tractar tal vega da - i perdoni'm la iro
nia - del brae; incorrupte que es guardava a una tauleta de 
nit d'El Pardo. 

Pensem que el procés de consolidar i desenvolupar les 
caracter{stiques de nacionalitat comunes deIs pobles de 
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, i les peculiaritats 
de cadascuna com a vincle de solidaritat entre totes les illes 
-alIo que diu l'article 9 de l'Estatut-, és un procés de cons
trueció en clau de volta i basat en la solidesa i I'arrelament 
deis consells insulars respectius. 

1 acabam, Sr. President. Un gran filosof de la historia 
va deixar escrit que tots els grans fets i personatges de la 
historia universal s'esdevenen dues vegades, pero Hegel 
S'9blidA d'afegir que una vega da apareixen com a tragMia i 
que una altra vegada apareixen com a farsa. Esperem, ido, 
que, mutatis mutandis, no succeeixi a0 a la nostra comuni
tat autonoma. 

GrAdes, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula el President de la Comunitat Autonoma, 
el Molt Honorable Sr. Gabriel Cañellas. 

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LA CO
MUNITAT AUTÓNOMA (Gabriel Cañellas i Fons): 

Sr. President. Sres. i Srs. Diputats, per dar resposta, en 
la mesura que sigui possible als grups que fins ara han in
tervengut, em permet de pujar a aquesta tribuna amb tot el 
respecte que els distints grups em mereixen. Sempre és difi
cil donar contestació puntual a tan nombroses reflexions 
que els grups, des d'aquesta tribuna, realitzen. Pero també 
és voluntat meya i del Góvern tractar en la mesura que si
gui possible, de donar-los el mAxim de resposta, el mAxim 
de contestació. 

Quan intervenia el Grup MIXT, se m'ha plantejat el 
dubte de si a l'hora de sortir jo aquí havia de sortir real
ment tot solo havia de sol· licitar la coHaboració del balle 
de Calvi::l i del president nacional d'un altre grup, concreta
ment del CDS, perqu~ no sabia exactament si s'anava a do
nar resposta a la meya intervenció d'ahir o a les actuacions 
d'altres persones a altres moments. Em deeidesc a venir tOl 
sol, més que res perque tampoc no he trobat els altres i 
tractaré, en la mesura que sigui possible, de respondre la 

meva part i cadascú que respongui de la seva. 

Vost~ ha dit que hem vengut aquí a passar compl 
deIs errors. És una positura, logicament. Jo cree que he 
vengut aqu{ a donar compte d'un estat de la Comunitat A 
tonoma i un estat reconeix, dones, tota una s~rie d'accio 
que sÓn encertades i unes al tres que són desencertades 
M'ha cridat l'atenció que reconegués que moltes de les a 
tuacions en les quals es poden detectar mancanees són PI 
cisament aquelles en les quals les Balears no té transfer~ 
cies i competencies, que molles de les equivocacions q 
voste ha relatat eren producte d'aquest oblit que hi ha h 
gut per part de Madrid cap a aquesta comunitat autonoIl 
que podrien, fins i tot, fer-nos arribar a una situació en ql 
les Balears passassin d'esser una de les primeres comunit~ 
autonomes de la nostra Espanya a esser preeisament UJ 

de les darreres, a convertir-nos en una de les que més hag 
de demanar. 

Jo cree que aquest no és un pensament només de va 
te. Crec que és un pensament que esta assumit per mol 
deIs grups d'aquesta Cambra i que, com a Govern, nos;; 
tres hem defensat allIarg de molts de temps i que fins i to 
a papers publicats, a articles d'economistes seriosos es vel 
es publica i es manifesta amb absoluta valentia la dificult 
en que ens podem trobar si el sistema de financ;ament COi 

tinua per aquests camins, si aquests sistema en el qual 11 
transferencies de I'Estat cobreixen, únicament i exclusi" 
aquelles comunitats d'un determinat signe i obliden l· 
d'un altre, ens podríem trobar d'aquí a molt poc temps. 

Jo voldria entendre que, com en tot, a cadascun de 
sectors economies industrials podríem haver fet més. l 
cert que, en el tema turístic, per ventura inversions que e 
realitzen enguany, hauria estat bo que es duguessin a tem 
en anys anteriors; que efectivament s'han demanat al llal 
deIs anys més pressuposts per cadascun deis temes, pero j 
també voldria que féssim la reflexió tots conjunts si moltl 
vegades no hem demanat més pressuposts per tantes cose 
que el mateix pressupost no podia atendre i que, per tan 
hem hagut de fer un esfor~ de prioritzacions, un esfore; d 
prioritzacions no només de quins eren prioritaris sinó d 
temporització, per poder anar donant resposta a tots sem 
dificultar aquesta aeció. 

Ens acusen - ja és un fet normal - que l'increment d 
roferta, i aixo és generalitzat a tots els grups és l'oferta ir 
dUlda per unes lleis concretes. Jo els demanaria que mira! 
sín amb tota tranquil·litat i amb tota sinceritat quin ha e.' 

tal el creixement de les places al Ilarg de 10ts els anys, quin 
han estat entre el 1988 i el 1989, quíns eren el 1987 i e 
1985 i el 1984 i veurien que l'increment de places no és u. 
increment produH en un moment determinat per una situ, 
ció, sinó una carrera en marxa que a qualque moment s'ha 
via d'aturar. L'augment del 1988 ¡del 1989 no varen esse 
prodults pels efectes de la Llei d'Ordenació d'establiment 
turísties, sinó que a tots els anys anteriors, aquest creixe 
ment es produla amb pareguda intensitat i, cosa compara ti 
va, a altres comunitats autonomes, sense cap llei d'ordena 
ció d'aquesl estil, l'increment va esser molt més gros. No 
més a Canaries, entre el 1987, el 1988 i el 1989, se'n ferel 
dos-cents mil, de llits, i a la costa valenciana vuitanta mil, : 
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Andalusia, setanta mil i a Turquia, dos-cents cinquanta mil. 
Ja sé que no és el mateix cas, pero aixo significa que alIo 
que hi havia era una capacitat inversora a un mercat global 
que cercava una realització d'on poder treure un benefici i 
que el sector turístic anava just bé per fer aqueixes inver

sions. 

Al contrari, les lleis d'ordenació d'aquest Govern, si bé 
és possible que un moment determina! pogués pareixer que 
creaven aqueixa disfunció, alló que han fet ha estat alentir 
que a partir d'aquesta construcció, a partir d'aquesta situa
ció, n'hi hagués més i sobretot n'hi hagués d'aquestes que 
realment no interessen de cap casta. 

Jo voldria recordar-li que el tema delllibre blanc de la 
indústria no és un tema ignorat i oblidat. És un tema que 
esta en estudi, encarregat a la Universitat, que el duu a ter
me, tal com tots interessarem a un moment determinat. 
Cert que és possible que ens convertim en una comunitat 
que, per totes les instancies, s'encamina només a un mono
cultiu. 1 jo li diria fins i tat més: quan nasal tres varem en
trar en el Govern fa vuit anys, la frase solia esser "malgrat 
el monocultiu turístic ... ", en un sentil pejoratiu, com si es
tar destinats per les circumstancies i pels temps, per les 
condicions que reuneix aquesta comunitat cap a un sector 
determinat respecte d'altres, fos dolent. Des del Govern 
que jo presidesc i des de les actuacions que hem duit a ter
me, hem intentat canviar aquesta aeluaci6, oblidar-nos un 
poc d'aquest sentit despectiu que li donam a aquest mono
cultiu per arribar a dir que la nostra situació económica i 
social, el nostre benestar co¡'¡ectiu és precisament una con
seqüencia, una agradable conseqüencia d'aquest monocul
tiu. 

, Vol dir aixó que no ens agradaria esser d'una altra ma
nera? Dones per ventura sí. Jo no sé a voste, peró a quasi 
tots ens agradaria tenir quatre dits més, bastants de quilas 
menys, una cara més agradable i unes possibilitats que per 
ventura, el físic no ens dóna. La nostra comunitat com a 
tal, geografica, física, social i, per tates les circumstancies, 
té uns condicionants que la duen afavoridorament per 
aquest camí i en canvi, li posen mol! greus dificultats a un 
desenvolupament industrial o a un desenvolupament agrí
cola, que comparativament amb aquestes funcions turísti
ques, sempre estaran absolutament i completament a la 
baixa. 

Vaig fer un cant a la iniciativa privada i cree que no 
era nou ni els va venir a vos tes de nou. L'he fet moltes ve
gades, l'he fet sempre al llarg d'aquests vuit anys perque 
sincerament, el meu grup i el meu govern hi creuen. Pero 
precisament perque ahir vaig fer aquest cant, és perque 
tractaré sempre, en la mesura que sigui possible, d'evitar la 
intervcnci6 en temes i en empreses de caracter privat. Vos
le m'ha acusat una mica, o una mica bastant, de no saber
me anticipar als problemes de la CAP i als d'AGAMA, 
dues situacions concretes i determinades, dues empreses en 
marxa, dues accions a les quals m'ha sol·licitat quasi quasi 
la necessitat d'haver previst i haver intervengut abans que 
aixó es produís. 

Jo mateix, quan seia alla i l'escoltava, estava pensant si 

voste em demanava una actuació similar a la del govern so
cialista amb RUMASA, el dia que, com que aixo va per 
mal camí, mira, hi entres abans, te'l quedes, el compres, el 
revens, el deixones i ara després els tribunals t'obliguen a 
tornar-lo. Jo som prou sincer: he intentat, en els dos casos 
que la iniciativa privada assumís la seva propia responsabi
litat i que aquí on una iniciativa privada fallava, una altra 
iniciativa privada prengués per si mateixa el rellevament en 
aquests temes, i cree que en tots dos casos, la situació no -
s'ha resolt malament. En un i en l'altre, hi ha unes altres 
iniciatives, totes provinents del camp privat, que corren el 
seu risc i que, amb l'ajuda, amb l'orientació, amb la direc
ció, amb el suport, quan ha fet falta, han iniciat un camf fa
vorable en els dos temes. 

També m'ha acusat de no preservar prou el patrimoni 
historico-artístiu: pareix com si els membres del meu go
vern, haguessin de tenir una profunda satisfacci6 cada vega
da que qualque desastre d'aquest estil es produeix. 1 cre
gui'm, si li confés, cregui'm, si li afirmo que no és en abso
lut així. El que pass a és que tenim els mitjans que tenim, 
tenim la capacitat que tenim, voldríem tenir-ne molt més, 
peró no podem donar abast a tot. Cada cosa al seu temps. 
Tractam, per complet, de diferenciar-nos. 

També d'una manera generalitzada, m'ha acusat una 
mica de no complir el meu programa i les meves promeses. 
Cree que és difícil que aixo m'ho pugui demostrar. És pos
sible que qualque cosa, al llarg del temps, del nostre pro
grama no s'hagi duit a terme en la seva tatalitat o amb 
l'amplitud que hem pogut, perque quan un fa un programa, 
el fa prou ample. 

Pero miri, en aquesta tribuna, quaIcú - ja ha esperava -
ha tret l'exemple del president de Galicia. L'ha tret per un 
altre tema que sera, en el seu moment, motiu de debat. Jo 
l'hi he tret ara perque d'ell vaig aprendre una, no sé si dir-Ji 
estrategia, circumstancia, manera de ser, que em va cridar 
l'atenci6 el primer dia que li vaig veure utilitzar i que afor
tunadament mai no m'ha anat molt malament. Aquest bon 
senyor, a qui ningú no li negara certes capacitats, va sempre 
amb un programa a la ma: el d'allo que ha de fer o allo que 
ha de realitzar o allo que s'ha proposat i, sistematicament, 
a mesura que va realitzant cadascuna de les coses i sempre 
per rigor6s ordre en que s'han establides - perque per a ai
xo és un programa - va fent aixó mateix que faig jo al pa
per: el va rompent i el va tirant. 

Al llarg'de vuit anys, el grup que em dóna suport, el 
govern que jo he presidit, ha tractat de fer, sense necessitat 
de rompre cap paper, exactament el mateix. Alllarg de les 
nos tres reunions examinam el programa que prometérem, 
mira m quantes línies es poden tatxar bonament i jo Ji ga
rantesc que ens queden molt poes bocinets de paper per ti
rar i que quan acabi la legislatura, igual que la passada, ens 
en quedaran molt poes. El que passa és que alllarg de qua
tre anys de govern, i de vuit, qualque cosa d'un programa es 
pot haver d'anar canviant o es pot haver d'anar modificant. 
Un exposa un programa electoral des d'un punt de vista 
coneret i determinat, pero quan té la facultat i la possibili
tal de governar, governa per a tothom. 1 governar per a tol
hom vol dir respectar els interessos de tots en la mesura 
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que sigui possible i pot quedar qualque cosa sense realitzar, 
o es pot haver de fer qualque cosa en forma no exactament 
com s'havia proposat, pero mai sense faltar a allo que va 
esser una norma de vida, una norma de conducta, una nor
ma electoral, una promesa i un compromiso 

No som només un govern per als empresaris. Som un 
govem per a tots. Pot esser que quan parlem d'economia 
facem un cant a I'empresa, pero I'empresa sempre és tot, 
no és només una part. És un conjunt d'elements. 

1 per acabar, m'ha dit que em faltava, dins la meya ac
tuació de govern, una falta de preocupació per estudiar re
alment els problemes de la joventut i de la tercera edat. Pot 
esser que no haguem fet aquest estudi concrel. És ver. Si 
me'l demanas, no li podria presentar en una forma concre
ta, pero no crec que se'ns pugui acusar, ni a mi ni al meu 
govern, ni d'haver desassistit la joventut ni d'haver aportat 
a la tercera edat tot allo que creiem que mereixia. Amb for
mació, amb informació, amb atenció i fins i tot amb tota 
casta d'inversions perque, a esser possible no els faltas res . 

Tenim l'absoluta decisió de continuar aprofundint en 
la nostra autonomia. Tenim I'absoluta convicció que .som 
en el cam! adequat per aprofundir en aquesta autonomia 
amb tota tranquil'litat seguint els passos un a un sense trac
tar de passar I'arada davant el bou. Tenim tots els mitjans 
necessaris perque aoo sigui , de poder gaudir de tots els sis
temes que permetin anar per aquest camí perque aIlo que 
realment ens interessa i volem és ser realment un poble, 
pero un poble absolutament i completament viu, no un po
ble que visqui de victimismes, com se'ns acusa amb tanta 
freqüencia . 

Vull agrair les paraules del portaveu d'Unió Mallor
quina, paraules que reflecteixen les diñcultats superades de 
quatre anys de govern conjunt, en els quals ambdós grups 
hem hagut de fer sacrificis per dur endavant una única línia 
d'actuació i d'acció. És cert que, en sectors com el turístic, 
necessitam encara una resposta més activa: ens hi jugam el 
nostre futur. Pero és cert també que és necessari i conve
nient que aquesta resposta activa no sigui només una res
posta des d'un sector de persones molt reduH, les que for
men un govern. Ni tan soIs d'un sector més ampli, que són 
uns grups parlamentaris políties, sinó que volem, desitjam i 
esperam que aquesta resposta sigui una resposta com a 
conseqüencia d'una responsabilitat compartida entre les 
administracions, entre les empreses - i dins "empreses" tor
no a dir els tres factors que intervencn din agues t co njunt 
que forma i és una empresa - una acció responsable que 
podria evitar, en aguesl sector, greus dificulLats. 

Hem de fugir, efectivament, de solucions extremes per
que els extremismes no ens condueixen a res . Hem de se
guir fent feina perque aquesta planificació que, per al sec
tor turístic, hem duit a terme al Ilarg d'aquests quatre anys 
vagi produint els fruits que són necessaris. Conjunts, conti
nuarem fent feina perque tots i cadascun deIs municípis de 
les Balears, a tots i cadascun deis munícpís de les nostres i
Iles, sense diferencies ni distincioIls, puguin gaudir deis ma
teixos beneficis, puguin tenir la mateixa qualitat de vida, 
puguin tenir el mateix grau de riquesa. 

Jo mateix vaig fer referencia al Pla de Mallorca. Pre< 
sament perque la seva situació és tal, que amb els plantej: 
ments que es fan - i vaig acceptar que, logicament, des e 
l' Administraci6 central i per mor deIs retorns de la Com1 
nitat Economica Europea, podríem deixar-los tempor2 
ment fora de qualsevol tipus d'inversió, perque precisamel 
les realitzades aBa no tenen retorn - es tracta de repartir 1 
riquesa, es tracta de continuar els plans que hem realitZl 
en aquest sentit, com es tracta i s'ha tractat alllarg d'aque: 
ts quatre anys, de crear una xarxa de camins rurals, de doté 
d'electrificació rural, d'iniciar, amb combínació amb e 
consells insulars, la dotació d'aquells serveis basies més in 
portants gue aquests municipis per ventura no tenien. l 
Huita indiscutible per entrar dins tots els mares possibles d 
financ;ament a tots els camps, ens ha permes un futur m~ 
esperan<;ador. 

Acceptam - no n'hi capiga dubte - el text de l'Estatl 
que aguest Parlament va aprovar i durem aquesta defens 
fins alla on les nostres possibilitats com a partit amb im 
plantació nacional i amb espcrit sumament convenc;ut qu 
el regionalisme és l'única solució que ens pot donar vid: 
cns ho permetin i, anava a dir I'oposició per efecte de diri 
gir-me sempre a aguest grup d'aquesla manera, ens deix 
perdonin, el grup en el govern, ens ho facilitin en la mesur 
que sigui possible. 

Díficil se'm plan teja cor1tes tar al Grup del CDS, pel 
que sempre és difícil entrar, aquí i ara, en els matisos d'UI 
plantejament ideologic. Jo vOldria, en la mesura que fo 
possible, obviar-ha, perque és cert i segur que si haguéssin 
coincidit plenament no hi hauria passadissos enmig i pe 
ventura estaríem una mica més apinyats. 

Sí valdria entrar una mica més en el que voste feia de 
balanc;. Voste ens deia que per mantenir la prosperitat qUl 
tenim, per ventura hauria fet falta actuar molt abans, que 
ens hem escudat massa en els anys d'excessiu creixement 
que hem esperat massa temps a preveure quines serien le: 
dificultats. En poques paraules, que tallassim, que evitas 
sim molt abans aquest creixement. 

Miri, jo sincerament crec que si avui som forts, si avu 
aquesta comunitat esta en la situació que esta, és perquf 
precisament al lIarg d'aquests anys passats, hem pogut do 
nar-Ii capacitat de crear-se aquesta seva propia fortalesa 
una mica al contrari d'aquesta definició que voste ha fet dé 
la nostra situació, com a de feblesa estructural. El turisme 
tothom ho sap, no és un sector que per si mateix tengui 
unes estructures tan ciares que li permetin q ualificar-Ic 
d'un sector fort. És fort en tant que té futur, pero també és 
feble en tant que depen de tantes circumstancies internes i 
externes que les unes o les altres, o les dues, li poden fer 
canviar del mat! al vespre la seva situació. 

Voste ha volgut suposar que la nostra política turística 
havia fracassat perque els preus havien davallat, perque la 
qualitat havia davallat, perque l'oferta havia crescut i per
que els ingrcssos s'havien redu!t. És a dir, que una circums
t<lncia o una qüestió circumstancial fa fallar tota una es
tructura que ha durat vuit anys, que una circumstancia que 
pot esser merament temporal, perque jo sincerament no 
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uC creure que sigui definiliu e l nivel! de preus ni definitiva 
ia qualitat ni és definiliu el creixement de r :ofer~a ni és defi
nitiu que e ls ingrcssos cada vegada davalhn, m que repre
senti que la nostra polhica s'lla equivocat. 

Nosaltres varem defensar una política en la qual hi ha
via una conscienciació de la importancia d'aquest sector 
per a la nostra economia. Nosaltres hem defensat que el 
sector tengués con ciencia del seu paper i no es deixas dur 
amb facilitat pel camf de la baixa de preus, perque estavem 
conven~uts que la demanda continuaria demandant venir a 
les nos tres illes, que hi continuaría havent capacitat sufi
cient d'europeus que volguessin venir aquí ni baldament no 
baixassim els preus. Fins i tot li diré més: jo crec que aqueí
xes baixes de preus, si vostes tenen la bondat de mirar-ho a 
niveIl europeu, les baixes que s'han produH aquí no s'han 
produH igualment en el mercat a l'hora de vendre-ho als 
agents de fora. Per tant, no hi ha hagut una baixa del nostre 
sistema que hagi fet mantenir la venguda. Hí ha hagut una 
falta de política a un moment empresarial per tenir la va
lentia d'aguantar. 

No és que els objectius hagin canviat. Els objectius 
continuen essent els mateixos, com igual és l'objeetiu de 
mantenir una oferta i és cert i no m'ho negará que en els 
dos, aquest darrer any i mig, en aquesta oferta el ereixe
ment és cero i s'ha aturat, perque aquest era l'objectiu que 
perseguíem, aquest és el camí que perseguíem en les legis
laeions que s'han fetes, a un moment determinat i va haver 
un creixement, pero voste comprendra que avui per avui, 
no ere ix en absolut ni siquiera la petieió de noves eonstruc
eions. Tot aixo ha die perque cap gestió de govern és inme
diata, cap gestió de govern és una decissió d'avui per dema, 
en no ser aqueLles que van pel cam! de la prohibició absolu
ta i nosaltres ja varem manifestar ahir, que aquest no era el 
nostre camí, que traetaríem de posar normes i regular la 
circulació, pero en absolut era el nostre camí i no ho ha es
tat mai, el desprohibir per mero prohibir. Creim en aquesta 
actuaei6 responsable de tots el sectors quan emprenen un 
ca mi. 

Afortunadament les seves paraules respecte a les in
frastructures, no han estat del mateix ordre i ha reconegut 
que s'havia fet dins la mesura del posible un esfor~, com 
també vull entendre que en temes d'oferta complementaria 
hi ha una aceptació global de la teoria per camins distints 
que pot ser si la nostra manera de plantetjar aquesta oferta 
complementaria no hagi entrat per las mateixas fórmules 
que vos tes hauríen propossat en un cas, pero també és cert 
i segur que encara hi ha posibilitats d'arribar a aq uest dia
leg perque per aixó part d'aquestes directrius es varen reti
rar, per poder arriba a més amplis consensos. 

Jo no he tractat en absolut d'obviar el tema de I'orde
nació del territorio Més bé, i sincerament, creia que, avesat 
a allo que eren altres debats de l'estat de la Comunitat, hi 
hauria ocasió alllarg de molt de temps i sobretot amb la in
tervenció de qualque grup, d'aprofundir en el tema de I'or
denació del territori i amb molt de gust ha faré. 

És vera que no hem tret les directrius d'ordenaeió ter
ritorial, peró jo cree que convendra amb mi que tampoe no 

és ver que no s'hagi fet res. Com també vaig obviar parlar 
del cataleg, precisament perque és un tema de tanta vigen
cia dins aquest Parlament, en el qual tots els grups ens defi
nim cada dia, i jo, essent del Govern, no deix de formar 
part d'un grup a un moment determinat, en el qual es veu 
quina és la trajectoria que duia el nostre grupo 

No debades el cataleg inicial el va presentar el Govern, 
per sotmetre'l a discussió i debat d'aquest Parlament, i no 
debades hem intentat aportar tantes quantes ajudes facin 
falta per a aquesta finalització d'aquest cataleg, finalització 
que, sense cap dubte, influir:! en alió que jo els deia ahir 
que almenys tendrem una seguretat jurídica, independent
ment de totes les altres finalitats que el cataleg tengui per 
si mateix, que les té, de protecció, de defensa, de mesures 
complementaries que s'hauran de prendre, també, indubta
blement, en tendra una, que és la de la seguretat jurídica. 

En el tema de la política social, que vos te ha quantifi
cat, pot esser perillós atendre's només als números. Jo vull 
reconeixer, perque és aixi, que no hem plantejat el Consell 
Economic i Social, perque sincerament hem pensat que no 
era arribat el moment que així fos i ha dic amb tota clare
dat. Perque totes les coses tenen un temps per a la seva ma
duració i és possible que grups distints pensin de distinta 
manera i aquesta és una. 

Ara, valorar la política social només amb número, a mi 
no em pareix que sigui només un mitja adequat. Jo crec sin
cerament que en acció i en política social, les cireumstan
cies han canviat, la situació no és la mateixa que hi havia fa 
vuit anys, que no estam en una situació de regressivitat real 
- que per ventura sí numerica, no li vull rebatre els núme
ros; voste és home que els maneja amb tata facilitat -, pero 
sí és cert que feím .esfor~s, i esfor~s grossos. 1 a més a 
més en temes com aquest es produeixen, un dia sí i l'altre 
també, debats en aquesta Cambra, tal vega da parcials pero 
que aporten a aquesta visió generalitzada una capacitat. 

Sí valdría acceptar - per que no ha he de fer?; som deis 
qui creuen que mai no es perd l'aigua per un 1I0c tot sol -
que a les accions amb l'Administració central, hi pugui ha
ver part de rebuig a allo que és el meu govern, o a la meya 
persona, no ha sé. Pero allo que podria haver-se prodult a 
un moment determinat al lIarg de vuit anys des d'aquest 
1I0e de govern, s'han fet totes les accions necessaries, encer
tadament o equivocadament, perque si hi havia qualque si
tuació de caire personal que pogués afectar aquestes rela
cions, es produissin els canvis necessaris. És difícil avaluar 
en que consisteixen aqueixes accions, pero jo diria que sen
se oblidar en absolut, mai, la dignitat del canee que he ocu
pat, he fet totes les passes necessaries perque es brindassin 
oportunitats, perque si hi havia qualque aetuació de carac
ter personal, aq uesta tengués raó. 

Pero no oblidi que el darrer pie, en que hi va haver 
una entrevista de president a president, va fer falta que du
rant quinze dies, mitjans de comunicaeió d'aquesta Comu
nitat Autonoma la demanassin amb insistencia, perque 
se'ns negava. 1 mirin: tal vegada la solució per saber si es
tam encertats o no és molt facil d'emprendre. A la proxima 
reunió amb ministres del govern, que n'hi ha hagudes i n'hi 
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ha hagudes sovint, els convidarem a assistir, i vostes veuran 
quins tenen raó; especialment, amb el Sr. Almunia. 

Die aixo perque voste m'ha tret el cas del president de 
GaHcia, que s'ha entrevistat amb ministres i amb el presi
dent, dos pies. Les nostres relacions j del meu Govern amb 
els ministres d'un amb un són, i ah ir ho vaig dir, dignes d'e
logi: Educació, Agricultura, Sanitat, Turisme, Funció Pú
blica, Transports, Economia dins les seves divergencies, no 
hi ha hagut cap dificultat. Hi ha hagut dificuItats només 
que hi hem anat a plantejar determinats temes, molt con
crets -Obres públiques, i aixi i tot encara hi hagut relacions. 
Aixo fa que no hagi estat necessAria la meya presencia amb 
els ministres, grAcies a Déu. Pero, qui li diu a voste que co
neixent els personatges, la política de rebre en Fraga cada 
dos mesos no sigui precisament una estrategia. Jo m'ho co
men~ria a pensar. 

Gracies, de totes formes, pel dialeg, perque cree que és 
l'única manera amb que podem anar endavant. 

1, com sempre, ve la part més amarga. Ve la parl més 
amarga, perque, amb tata sinceritat, el primer impuls a 
l'hora de contestar al Sr. López i Casasnovas seria anar
me'n a seu re. Pero penso que un grup no té per que tenir 
com a conseqüencia una actuació com aquesta. Sempre, és 
ver, li hem confessat que les seves paraules eren - ho són 
sempre, ja, per costum - les més amargues, les més diftcils, 
aqu~lles-que ens fan pensar si vivim o no vivim a la mateixa 
Comunitat. 1 mirí: quan vos te ha iniciat la seva intervenció 
parlant d'allo que el satisfeia, l'actuació duita amb les per
sones que tenen problemes en el Polígon de Llevant - per 
cert, problemes no creats per nosaltres - m'he girat al vice
president i li he dit: "malament anam: si comenr;am bé, aca
barem fatal". 1 no m'equivocat de gaire. No debades vuit' 
anys donen una certa eXperiencia de coneixer els metodes i 
les maneres. 

Sincerament, la seva visió i la meya són totalment con
trAries. Ja li vaig dir en una altra ocasió que voste em fa l'e
fecte que és d'aquests que mira el crostaparat que hi ha 
darrera la porta, i si hi ha una porta i aquesta s'obre i es 
tanca, a qualque moment és possible que hi hagi un crosta
parat. Ens ha parlat del territori amb la balearització, ha 
tret el govern de miija jornada, m'he botat a posta 101 allo 
de les qüestions etiques, perque jo no estic disposat a con
vertir avui i ara aquest debat precisament en aixo que vos te 
voldría que es convertfs. 

Perque hi ha un avantatge molt gran, a una comunitat 
autonoma petita: poder llanr;ar afirmacions com les que 
voste diu cada vegada que surt aquf, pero hi ha una reaJitat 
palpable i latent que els desment, i és que som una comuni
tat petita, ens coneixem tots, tothom coneix des de l'etica a 
la moraJitat de cadascuna de les persones i sap qui real
ment diu i fa alIo que pensa i és com és i qui no ho fa. 1, de 
moment, o aquesta és una terra de lladres, de pocavergo
nyes i de corruptes que ens voten tots a nosaltres o els qui 
pensen com vostes són tan poquets que cada vega da són 
menys. Sincerament, crec que aquest no és un bon camí per 
fer un debat de l'estat de la Comunitat. 

Pobresa, conflictivitat social, no escoltar la gent, de: 
trucció a través del golf i deis ports, reconversió labora 
convertir les nos tres pro postes de segona residencia en ver. 
dre bocinets de time-sharing -i no n'hem parlat mai- aqu~ 
ta Comunitat, convertir les surbanitzacions verticals en he 
ritzontals que tampoc no esmentam. Aquest és el panora 
ma que vos te ha pintat des d'aquf. Amb una paraula: mal s 
fas, mal si no fas. Només s'ha equivocat dient que la llen 
gua baixa, perque en els mitjans de comunicació també v. 
sortir que som la comunitat autonoma que més va pujant, 
no l'he feta jo, l'enquesta. 

Miri: amb poques paraules, voste ha acabat en una fasl 
que es diu, i a la qual ha fet referencia, crMit polftic. I firu 
ara, el Govern que jo presidesc ha tengut crMit polftic. E 
Govern que jo presidesc no ha enganyat la gent, el Goven 
que jo presidesc ha defensat unes teories i les ha duites ¡ 

terme a cada momento I ahir, aquf, els vaig presentar el re 
sultat del meu Govern, de quatre o de vuit anys, si vol. 
efectivament, només hi ha una realitat important, i és que 
aquest és el darrer davant una consulta popular. Llavors sa 
brem si el poble d'aquestes illes creu realment el que vosti 
ha manifestat aquí o creu allo que nosaltres hem fet duran 
vuít anys. 

EL SR. PRESIDENT: 

Srs. portaveus que vulguin intervenir en torn de repli 
ca? Té la paraula el Diputat Sr. Caries Ricci. 

EL SR. RICCI 1 FEBRER: 

GrAcies, Sr. President, Sres. i Srs. Diputats: seré mol1 
rapid, posats a fer un dialeg, com acaba de dir ara el Presi
dent del Govern de la Comunitat. 

Jo, Sr. President, vull recordar-Ji que jo no he dit sois 
passar comptes deIs errors. Jo he dit passar comptes, en tal 
cas, d'errors que hem comes, quins objectius han aconse
guit, i quins han quedat pel camí, cosa que, en definitiva, és 
una especie d'estudi general d'allo que ha passat, que és 
allo que crec que venim afer aquf, si m'equivoc, ha sento 
no és la meva intenció. És justament fer una analisi tal com 
cree que hem de ter. 

Jo voldria recordar aquí - no solament per a voste, sinó 
per a tots plegats - una qüestió importanl, i és que voste és 
el President d'aquesta Comunitat per trenta-quatre vots. 
No per trenta, eh? Per trenta-quatre vots. Voldria recor
dar-Ji, Sr. President, que aquest grup parlamentari ha fet 
possible sobretot la governabilitat d'aquesta Comunitat. Sr. 
President, jo voldria recordar-Ii a voste que el fet de donar
li la governabilitat mai, ni una sola vegada, no se li ha de
manat a canvi de res, especialment de res que signifiqui po
der, com altres grups a altres bandes han passat d'uns a al
tres per demanar poder. Mai no li he demanat jo a voste 
res perque voste continués sen! president. En tot cas, I'únic 
que li he demanat, Sr. President, durant aquest temps, ha 
estat democracia; en 101 cas, ha estal que l'escolti la resta 
de persones parlamentaries que no governen. Aixo és l'únic 
que jo Ji deman, per arribar al fet que aquests quatre anys 
que hem passat i tal com diu voste, anam cap a les elec-
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dons i cadascú ha de presentar la seva propia historia. 

Jo esper, Sr. Presidenl, que voste mai no oblidi la dig
nilal que vosté representa j la digniLal del poble, mai no 
vengui la dignita[ per uns objectius pragmAtics pels quals 
alguns a vegades actuen. No la vengui maj, aquesta dignital 
perque els objectius parlamentarjs són passalgers; la digni
tat no. 

En referencia més puntual, Sr. President, també és ver 
que no tcnim possibiJitats economiques per Cer 101 allo que 
vulguem fer. La prava que ho sé és que duranl aquesls anys 
jo he ajudar que vosle pogués fer endeulaments pcr a les 
coses que venaderament he cregut necessArics. ] és un fel 
que voste sap, que he donat el meu suport per aconseguir 
aquesta seguretat, no a altres, i no ha ha estat mia sense es
coltar la resta. Perque a més a més, Sr. President, voste ha 
de reconeixer que les lleis que s'han fel aquí dedins no han 
estal les Ileis del seu Govern. És fals, aixó! 1 qui ho digui, 
menleix. Fins i tot la L1ei de Camps de golf o la L1ei de 
Disciplina urbanística no han estat les seves lIeis, Sr. Presi
dent. Han estat les lIeis d'aqucst Parlament. En alguns ca
sos, les esmenes de més del 55% de tots els grups parla
mentaris han estat incloses dins la llei. És demagógia.i fal
sedat tothom que digui el contrario 

Sr. President, fugint una mica del tema, li vull recordar 
que no fiqui el lema de RUMASA, en comparació a~b el 
que deia abans, perque per a mi, alió en que vertáderament 
va fallar - que voste no ha fet mai i espero que no ho faci 
mai - el Govern de la nació va ser en els mecanismes d'ac
tuació. No en el fet que té l'obligació, qualsevol govern, si
gui de Madrid o d'alla on sigui, d'impedir desastres nacio
nals o desastres regionals. No té res a veure una cosa amb 
l'altra. Els desastres, és el govern que ha d'impedir que pas
sin. Els mecanismes s'han de fer dins una democracia i amb 
la llei. I així espero que voste continu! fent-ho. 

EL SR. PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari CDS, té la paraula el 
seu portaveu, el Sr. Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 

Gracies, Sr. President. Sr. Cañellas: jo em deman per 
que va plantejar ahir un debat ideológic per avui venir a 
obviar-lo. No té massa explicaci6. I jo, l'únic que vaig fer, 
l'únic que hem intentat fer des del nostre grup parlamenta
ri és acceptar el repte que voste ens va propasar en les se
ves paraules sobre els temes que separen ideológicament 
els grups d'aquesta Cambra per intentar trobar - ara que es
ta de moda intentar trabar cases comunes - una casa comu
na O un mínim comú múltiple o denominador deIs distints 
plantejaments ideológies per construir un dialeg i oferir 
propostes alternatives a la nostra societat. 1 quan parlo de 
cases comunes, em referesc a la casa comuna europea, na
turalment, no a una altra. 

Li hem acceptat el debat perque jo vull creure - i vull 
creure que voste creu - que la ideología encara pesa perque 
li ínsistesc que em preocupa que voste digui que al final no 
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hi ha diferencies ideologiques i que les receptes són les ma
teixes, governi qui governi, perqué a més a més crec que no 
és veritat, que no és aOO, afortunadament. Si no, governar 
es convertiria en una pura practica tecnocrMica d'aplicaci6 
d'aquelles receptes de manual preparades per a cada cir
cumstAncia, acreditades com a estratégies optimes per a ca
da situació i seria tremendament fAcil. Afortunadament no 
és aOO. Els principis, els valors, els valors eties, les priori
tats polítiques condicionen de manera distinta el comporta
ment de cadascú. Afortunadament és aOO. 

1 nosaltres, l'únic que hem intentat dir és quines eren 
aquelles qüestions que en nom de la nostra ideologia políti
ca, creim que la societat reclama a un govern moderno 1 re
petes e: la iguaItat de cara a les condicions de sortida dels 
ciutadans i l'administració d'aquelles qüestions públiques 
que en mans deis mecanismes de mercat no tenen un ade
quat tractament. Així, el debat defuig de limitar-se a decidir 
qui aspira a un sector públic més gran o més petit, i es trac
ta simplement de repartir les feines. El sector privat, l'eco
nomia de mercat per a l'assignació eficient deIs recursos, 
per a la creació de riquesa i el sector públic per a la redis
tribuci6 de la riquesa i l'administració d'aquells béns no re
novables és l'adequat repartiment de funcions que la nostra 
societat reclama. 

I pensem que el triomf ideológic que avui representa la 
caiguda deIs regims comunistes no és el triomf del capita
lisme, és el triomf de l'economia mixta, Sr. President, per
que és aÍXÍ. A Europa, en aquests moments, nosaltres, a Es
panya, estam a un volum del sector públic de l'ordre del 40 
% en relació al total del Producte Interior Brut i les mitja
nes europees de la Comunitat són encara superiors, la qual 
cosa vol dir que estam en una economia equilibrada, públi
ca i privada, de la qual nosaltres, encara, estam enfora. 

Aquest, jo crec que és un debal imponam, en el sentir 
que hem de cercar no en funció de la mida, sinó en (unció 
deIs requeriments social de cada momem a cada un deIs 
sectors, púbUc i privat. Voste obvia el debal. La veritat és 
que no entenem per que l'obvia si el va plantejar ahir. 

Li volem reiterar, Sr. President, que la nostra recrimi
nació en la qüestió de la política turística radica en el fet 
d'assenyalar-li que no s'han aprofitat adequadament els 
anys de creixement económic, els anys de bons indexos con
junturals economies per introduir reformes estructurals 
que introduissin elements de fortalesa dins els nos tres sec
tors prod.uctius i - el cas més paradigmatic per més impor
tant és el turisme, óbviament - que ens col·locassin en una 
situació de menor feblesa. Que el sector turistic és feble és 
obvi i voste mateix ho reconeix. No necessariament per ra
ons totalment superables des del punt de vista de la poHtica 
del Govern, sin6 perque és un sector exterior, sotmes a vai
vens de competitivitat, de política económica, de poHtica 
exterior, és a dir, una serie de condicionants que en la meya 
intervenció no hem pogut detallar perqué el temps ens li
mita, peró si els hem enunciats de manera simple pero jo 
crec que completa. 1 no s'han aprofilat els moments de bo
nanc;a per introduir, en alló que es podia introduir des del 
punt de vista de la polftica del Govern de la Comunitat Au
tonoma, aquests elements que el dotassin d'una major for-
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talesa. 

Evidentment, la fortalesa absoluta no s'aconseguinl 
mai dins una economia de mercat competitiva i molt man
co dins una economia internacional, aixó és claríssim, pero 
sí una major fortalesa davant les situacions conjuntural
ment difícils. I que ens diu que vostes no han complit 
aquesta finalitat? Els objectius que vostes han plantejat, ex
plicitats pels seus debats d'investidura, pels distints debats 
sobre turisme d'aquesta Cambra, explicitats i que nosaltres 
hem intentat posar de manifest, simplement no han aconse
guit les fites plantejades. No han aconseguit els objectius 
que s'han plantejat i si els objectius són X i la situació final 
és el contrari de X, és, i vostes perdonin la duresa de l'ex
pressió, un fracas absolut de la política. 

Voste diu: "és que la conjuntura és una qüestió cir
cumstancial, és que no s'eternitzara una situaci6 aOO M

, i és 
vera. Probablement, i esperem que sigui aOO. Pero és cert 
que aquestes circumstancies eren, en primer lIoc, previsi
bles, perque si bé és cert que ningú no podia preveure una 
crisi com la del Golf, sí que és cert que es veien venir uns 
creixments de I'oferta de places hoteleres per damunt deis 
creixemenls pos ¡bIes, previsibles i potencials de la deman
da, i 3ixo " ha <lit al Ilarg de Lota la legislatura. Per cert, Sr. 
Canellas, cree haver enles que voste ha dit, des d'aquesta 
tribuna, mo l! alegreme nl que estam en creixement zero de 
I'ofena lUJ'fstica , a mi m/ha semblat enlendre aixo i crec 
que a la resta de diputats també i la veritat és qua n estam 
creixent a un ritme superior al 5% anual de creixement de 
l'oferta turística, els anys 1988 i 1989 que són les darreres 
dad es disponibles, dir que estam en creixement zero em pa
reix un poc exagerat. 

Que tot aquest creixement s'ha estancat? Home, no
més faltaria. Estam dins una situació de conjuntura on els 
núvols foscos s6n a l'horitz6 i naturalment, l'activitat s'ha 
replegat. Pero aquest creixement, en quantitat important -
cinquanta mil places en números rodons aquests dos dar
rers anys - arnés, és un creixement que qualitativament va 
exactamenl en contra de les intencions del Govern. El se
nyor conselIer ha reconegut avui de matí mateix, a la seva 
compareixen<;a que aquestes eren place que havien nascut 
lt l'empara de les expccta tives creades abans de ¡'entrada en 
vigor del dccrel que limitava i posava dificultats a la creaci6 
de noves p.laces botcleres. Per tant, s6n places acollides a 
¡'anterior legislació. Són places que no tenen res a veure o 
que han aconseguit defugir deIs plantejaments de la políti
ca economica, un altre fracis, de la polftica turística del 
Govern. 

Naturalment que el nostre grup parlamentari conside
ra necessaria la instrumentació de poHtiques d'ofertes com
plementaries que diversifiquin i canviin qualitativament la 
composició del nostre turisme. En allo que diferim és en la 
manera d'aconseguir-ho i jo li agraesc, Sr. President, que el 
seu to de la replica d'avui diferesqui tant del to amb que ho 
va plantejar ahir. Ahir va dir que era cínic i incoherent po
sar entrebancs a qualsevol creixement de I'oferta comple
mentaria i després digui que volem incrementar la qualitat. 
Ho va dir i esta escrit. Per tant, li agraesc el canvi de 10, pe
ro reconegui que en aquest cas, almanco, tenim raó de de-

nunciar el to amb que voste ho va dir i que admeti la pe 
bilitat que aquesta oferta complementaria pot tenir l 

aItres maneres que les proposades pel Govern. 

1 continua sense entrar a fans en el tema del catale 
per tant, m'obliga a concretar més la meya invitació al 
pronunciament. Perque vos te, Sr. President, s'ha pron 
ciat sobre el catAleg. S'ha pronunciat sobre la poHtica d 
pais naturals, pero en els mitjans de comunicació. S'hí 
pronunciat en els mitjans de comunicació i a més a n 
d'una manera que a nosaltres ens ha preocupat, perque 
ha fet en nom del Govern, en nom de l'actitud i de la poI 
ca que prendria el Govern si passas tal cosa o tal alt 
Aleshores nosaltres pensam que, efectivament, voste p 
tanya un grup parlamentari que ha tengut unes determir 
des actitud i aClivila l en relació al cataleg i, per tant, es~ 
ram una respos la en funció d aquesta submissi6 o aquel 
incardínació del Govern amb el seu grup parlamentari i , 
una sonitla a l marge d 'aq ues l. Insistesc que li demanam: 
xo i li d man3m un pronunciament. 

Estam d'acord en la qüestió de la seguretat juridic 
pero, Sr. Cañellas, també tengui en compte la seguretat j 
rídica - i d'altra banda, pero també jurídica - d'aquells ql 
aspiram a veure aturar la depredació constant del nost¡ 
territori i que el canvi qualitatiu de t'oferta turística s'efe. 
tuI sobre la base de depredar nous territoris i no de la f( 

conversió deIs terrenys, deIs territoris degradats. Permeti', 
que també demanem ~alvaguarda per a aquesta segureu 
jurídica. . 

1, abusant de la benevolencia del President, per acaba1 
polftica social. Efectivament no es pot reduir a número~ 
pero ens hem de reduir al temps que ens dóna aquest Re 
glament. [jo m'he referit als números, simplement per un: 
ra6. Perque en definitiva, literatura a part, allo que expres 
sa la volunlat política d'un govern en relació a un bojectiu 
a una finalitat, és el pressupost, són les quantitats que e.< 

dedicaran a aquestes finalitats . [ si efectivament, voste tl 

una voluntat de complir qüestions relatives, el convit - i em 
sa p gre u pels company del Grup NACIONALISTA 1 
D'ESQU ERRES, perque nosaltres avui hem presentat a la 
Ca mbra del Parlame nt la Ilei de la renda mínima d'integra
ci6 -, el convit a participar en l'elaboraci6 d'aquesta !lei i 
veure si, a més a més, si aquesta llei aporta un element, no 
ja solament en termes de números, que requereix números 
en qualsevol cas, perque requereix finan<;ament, com és ob
vi, una actitud positiva de cara a la qüesti6. 

Lament que sobre el Consell Economlc i Social voste 
només tengui la justificaci6 que no ha arribat el moment. 
]0 crec que per instaurar una Cambra de düHeg i d'enteni
ment el moment hi és sempre, sempre és l'oportú. 1 no sé 
que ha volgut, per últim, Sr. President, en relació a l'estra
tegia que pugui esser que el Govern rebi el Sr. Fraga, per
que jo som incapa~ de veure el Sr. Fraga, ni tan soIs amb 
esperan~, dins la casa comuna de l'esquerra. Gracies Sr. 
Presiden!. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr. President de la Comunitat. 
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EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LA CO
MUNITAT AUTONOMA (Gabriel Cañellas i Fons): 

Gracies, Sr. President. 

Esta vist que avui anam de casa en casa: des del Polí
gon de Llevant fins a la casa comuna, i al final a la casa de 
l'esquerra. Esperam que jo no hi hagi d'arribar, en aquesta 
casa de I'esquerra. Estic gairebé convenc,;ut que em sera di
ficil, perque no m'hi admetran, ciar. 

Vull agrair la intervenció del representant del Grup 
MIXT, en la qual ha parlat de governabilitat, pero d'una 
manera molt especial, I'esperit que l'impulsa a donar-nos 
suport a l'hora de no renunciar a allo que forma part de la 
nostra dignitat. Estigui tranquil, Sr. Diputat, que no la ven
drem. Ni tan sois l'empenyarem. La mantindrem intacta. 

Per que no he volgut entrar, senyor portaveu del CDS, 
en un debat ideologic? Per que jo vaig venir a proposar una 
ideo logia, amb la qual havia mantingut al llarg d'aquests 
quatre anys pens que una acció de govern. Una ideologia 
que permet, logicament, que hi hagi plantejaments distints 
i que no necessariament ens ha de dur a un debat concilia
dor fins que les unifiquem. 

Precisament, cree recordar quasi amb exactitud - no ho 
he mirat - que vaig dir que les diferencies, si hi eren -clar 
que moltes vegades em referesc involuntariament a les ac
tuacions d'altres grups-, eren merament en el camp de la 
defensa ideologica, perque qua n ve el pragmatisme de l'ac
tuació, després, aqueixa defensa ideologica queda en no res. 
Certament no em referia, en aquest cas concret, a l'oposi
ció globalitzada i sí a certs sectors de l'oposició, com és se
gur que al llarg del debat d'avui horabaixa tendrem més 
oportunitats de veure-ho. 

Voste em recrimina, jo ho vull acceptar, que no ho 
hem fet bé aquests anys en materia turística. 1 em diu que 
no hem aconseguit que el sector turístic estas en una situa
ció milIor. Pero certamenl tampoc no em concreta quines 
són les estructures que no hem duil a terme, que depenguin 
del Govern i que facin la situació millor. Jo li diria que jo 
cree sincerament que al llarg d'aquests quatre anys, la nos
tra política ha duit una serie d'accions combinades que han 
permes que la situació avui, en que determinades circums
tancies exteriors fan variar els plantejaments que hi havia, 
per a nosaltres, per a aquesta Comunitat, la situació no si
gui la que hauria estat si no hi hagués hagut tot aixó. 

Em referesc al fet que després d'aquests anys d'actua
ció, les empreses han estat en una situació més óptima per 
poder passar aquest període no tan favorable, és a dir, que 
han estat més capitalitzades i no han tengut aqueixes difi
cultats, que les nostres i\les han estat més preparades per
que aquest descens o aqueixa influencia exterior que hi ha 
hagut hagi estat menor la seva repercussió respecte de les 
nostres ilIes que en aquells altres que els agafat en una pos
tura molt més inconfessable, que les baixes produldes i els 
efectes prodults en aquestes illes han estat menors que a 
les altres comunitats de tota la Mediternlnia en general, 
que nosaltres hem passat - i quan die "nosaltres", die tota la 

societat balear - moltes menys dificultats que estan passant 
altres que viuen exactament igual que nosaltres pnlctica
ment d'un monocultiu turístic, que les construccions realit
zades com a conseqüencia d'un nou model d'oferta que 
hem plantejat des d'ara han estat reconegudes com les que 
millor resposta han tengut a l'hora d'haver-hi una dificultat 
dins la demanda ... Amb una paraula: que hi ha tata una se
rie de circumstancies que ens permeten fer i manifestar que 
continuam liderant el sector turístic de la Mediterrania, 
possiblement de tot Espanya i, per que no hem de ser opti
mistes?, de qualque regió molr més extensa. 

Vull contestar-li exactament al tema del cataleg per
que jo el considerava prou ciar i veig que vos te em demana 
una puntualització, o jo vull entendre que una puntualitza
ció molt concreta i supos que es refereix al tema de la in
constitucionalit~t. Jo no vaig manifestar que fos inconstitu
cional; repassi el paper. A mi, se'm va demanar que faria en 
aquest cas i pensi dos temes i amb aixo li contest: primera, 
el Govern de la Comunitat ha aportat al Tribunal Suprem, 
ara i abans, a totes les accíons judicials, tots quants d'argu
ments hí ha hagut a l'abast per defensar el contrari, és a dír, 
precisament, la constitucionalitat. 

Durant aquest període de temps, s'han prodult mani
festacions jurídiques; vu\l dir com a tals les expressíons de 
determinats juristes i fins i tot hi ha hagut soJ.1icituds al 
meu Govern que demanassim informacions i definicions ju
rídiques fora d'aquesta Comunitat. Precisament aixo va 
motivar la meya contestació. Després d'haver defensat en 
cos i anima la constitucionalitat, pensem el que pensem ca
dascun deis diputats en el seu interior, tan soIs si el Tribu
nal Suprem pensas que hi hagués una mínima possibilitat 

. que aixo fos així ens hauríem tal vegada de plantejar una 
nova situació. Mentre aixo no es produes<.J.ui, aixo és una 
disposició emanada d'aquest Parlament, estan fetes, les Be
is, des d'aquest Parlament, i nosaltres defensarem la seva 
constitucionalitat. Cree que amb aixo li he contestat, fins 
que altres accíons distintes poguessin motivar que hi hagi 
una altra raó per pensar el contrari , De moment, no se n'ha 
produida cap. 

En el tema de I'acció social, de política social: jo li val
dría dir que m'he referit al tema de les xifres. Moltes vega
des, accions puntuals que modifiquen percentatges de pres
supost fan variar aquests percentatges. Jo no sé si voste ho 
ha tengut en compte. Possiblement, en aquest cas es doni 
aquesta situació. 1 quant a l'estudi del projecte de \lei que 
avui ha anunciat vos te que ha entrat en aquesta Cambra, 
com totes i d'una manera molt especial aquesta, sera dcgu
dament estudiada i suportada, com tates les iniciatives que 
han entrat en aquesta Cambra, fins avaluar-la per part del 
nostre grupo 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula el Portaveu del Grup Parlamentan NA
CIONALISTA 1 D'ESQUERRES, Sr. López i Casasnovas. 

EL SR. LÓPEZ 1 CASASNOVAS: 
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GrAcies, Sr. President. 

Quan el Sr. President ha sortit a contestar als diversos 
portaveus de grups parlamentaris que han intervingut fins 
ara, hem pensat que ha faria amb la intenció de donar res
posta puntual als temes que aquí s'havien plantejat. Ens 
hem fixat, pero, que estava més pendent de l'hora i de de
terminats mitjans de comunicació que no a contestar les 
propostes, les qüestions plantejades almenys per aquest 
portaveu en aquesta Cambra. Per a nosaltres, ja indica fins 
a quin punt els lfmits de la democracia existeixen a la nos
tra societat. 

1 die aixo perque voste ens acusa de fer un discurs 
amarg, i diu que és dificil. Dificil, que? Contestar o pronun
ciar? Em cregui que per a mi és dificil pronunciar determi
nats fets, determinades paraules, pero la realitat és com és i 
negar-la no condueix absolutament a res. Voste m'ha repe
tit una frase que va dir l'any passat: "pensam si vivim o no a 
la mateixa Comunitat Autonoma" i jo ti respondré amb les 
mateixes paraules que l'any passat: "vivim a la mateixa Co
munitat Autonoma, pero la vivim de diferent manera". 

Voste, quan ahir presentava a la pagina 3 del seu dis
curs, que va donar a la premsa, que les diferencies en 
aquests grups de la Cambra estaven en la valoració de les 
prioritats més que del fi que perseguien, voste també deia 
una altra cosa: els intransigents, els fanatics, creuen que es
t.an en possessió de la veritat i que ho fan perque ten en 
massa por que l'adversari pugui tenir raó. Nosaltres, des
prés d'escoltar la replica amb que ens ha obsequiat, hem de 
demanar respectuosament si és que té por a donar contes
tació a les qüestions plantejades. No són metodes ni mane
res, les intolerants. No són metodes, ni maneres, negar fets. 

Recorao perfectament una obra de teatre d'un autor 
d'aquesta Comunitat Autonoma, una obra molt interessant 
que tracta sobre la intolerancia, del segle XVII, l'epoca de 
la inquisició, i del segle XX, una altra epoca de trista me
moria en aquesta illa, i planteja un dialeg entre Georges 
Bernanos i el pare Garau. George Bernanos ti diu tot allo 
que ha vist en el cementiri sota la lluna i el pare Garau diu: 
"fets, tets, fets, prou de fets! Parlem d'altres coses." Jo tenc 
la impressió que el debat en aquesta Cambra ha d'anar amb 
els fets i no a fer volar coloms. 

Voste diu que no s'ha parlat de time-shanng en aquesta 
Cambra. O no se'n recorda? O no hi era, voste, quan en 
parlavem? Voste diu que aquí, en aquesta Comunitat Au
tonoma, s'ha parlat massa vegades deis temes de la recon
versió i és cert i no diu cap mentida, pero de la reconversió 
turística, de la reconversió industrial, tenim les promeses 
que voste va fer en el discurs d'investidura. Pero res més. 
On són, on queden? On queda la reconversió de l'agricul
tura? Ha parlat, contestant no a mi sinó al Sr. Ricci, de l'e
lectrificació rural, cada any ho diu. Cada any es fan deu fin
ques. D'aquí a cent anys, potser haurem acabat. Ha dit que 
el Consell Economie i Social no és el moment de plantejar
lo. Miri, escolti, Sr. President: l'electrificació rural se'n duu, 
en els pressuposts de l'any passat, lrenta-cinc milions de 
pessetes. L'agroturisme o turisme rural, cinquanta-cinc mi
lions. Aixo són fets i no paraules. Parlem d'aquestes coses. 

La comparació és obvia perque indica fins a quin punt h 
ha voluntat de fer determinades actuacions i no de fer-n 
d'altres. 

El cataleg d'espais naturals: l'únic interes que voste h 
assenyalat és l'interes de la seguretat jurídica. No ha parla 
gens de l'interes de preservar els espais naturals, de l'inte 
res de l'ecologia. No ho ha dit. (Murmuris a la sala.) No hl 
ha dit ni m'ha respost. Potser el més important seria ... Pe 
favor, si tenen l'amabilitat d'escoltar ... Té un perill, i és qu 
es puguin convencer. Un registre d'interessos, Sr. Presi 
dent, un registre d'interessos, perque tampoc no m'ha con 
testat als interessos que hi ha a la classe política d'aqueste 
illes i a mi em dol parlar de "classe política", perque tot 
ens coneixem, en aquestes illes i convé, ido, destriar, si te 
nim en aquesta Cambra un estatut deIs diputats o no el te 
nim - convendria tenir-Io - i una bona lIei d'incompatibili 
tats. 

1 rallant cIar, perque clar i llampant s'entén la gen! 
quan desapareix una cultura agraria no torna a apareixel 
Pla de Mallorca: ho acaba de dir aquí, paraules, quines in 
versions s'han fet? Quines? Hi quedaran pagesos quan s'h 
arribin a fer les inversions? Només parlen vostes deIs inte 
ressos de Madrid i de la Comunitat Autónoma a les inver 
sions. Per que no parla també de les inversions en aquest 
Comunitat Autónoma i des d'aquest Govern? 

Continuu: el pitjor que pot ter un governant, al nostr, 
entendre, és perdre de vista la realitat i negar-la. L'exercic 
de la demagogia que fa el President en no donar cap con 
testació a les nostres propostes és deis més auda~s que 
s'han sentit aquí dins. No és que Mgim nosaltres queda 
descomposts per les seves paraules. Hem quedat descom 
POSts pels seus metodes o les seves maneres i amb tot res 
pecte ti hem de dir que a les Illes Balears laq llengtia cata 
lana disminueix, decau, s'usa menys, de cada vegada meny! 
diguin el que diguin les estadístiques de comparació ami 
altres comunitats autonomes que han reprodui't els diaris 
que són certes, pero jo el convit, si té l'amabilitat de venir: 
escoltar com parlen els infants de sis a vint-i-cinc anys, s 
vol, els joves, en aquesta Comunitat Autonoma gua n sur 
ten deIs seus centres d'estudi, per exemple, i veura que 1; 

llengua catalana és residual, en aquest sector. Aquí, a 1: 
Ciutat de Mallorca. Ac;6 obliga a intervenir el Govern di 
les Illes Balears si vol defensar l'autonomia. Ac;6 obliga: 
tenir una actitud exemplar des del Govern de les IlIes Bale 
ars i voste és el primer que no hauria de fer mai defecció d( 
l'ús de la lIengua. 

Pero parlem també d'altres assumptes. No m'ha con 
testat en absolut a la idea que té sobre la polftica educativa 
Ha dit que reclamarien, ac;6 sí, més competencies. La Ue 
del síndic de greuges continua sense presentar. El fre a 1: 
desocupació - del qual voste parlava l'any 1987 - és la gral 
assignatura pendent d'aquesta Comunitat Autonoma; no é 
competencia del tot seva, peró si no ho era, per que deü 
que dos objectius basics de la seva actuació serien l'acon 
entre les centrals sindicals i les associacions patronals en e 
marc del Consell Economic i Laboral i la planificació de 
sector públic que ajudi a solucionar el problema de I'atur 
No n'hem parlat més, d'aquests temes, ens n'hem oblidat 
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d'aquests temes. 

Pero clar, un té l'insa costum de repassar diaris de ses
sions, d'exhumar papers i trobar precisament aquestes co
ses, i és amb aquesta única finalitat que li dic, no amb altra, 
Sr. President, sense cap afany d'ofendre. Perque de vegades, 
la realitat insulta més que no els fets. Jo no som d'aquelles 
persones que es fixen en el detall i obliden la realitat en el 
seu conjunt, pero jo el convit a coneixer els crostaparats de 
les portes que s'obren i es tanquen. El convit i el repto, a 
vos te, perque véngui amb mi a lrescar determinats pisos, 
determinats habitats, determinats ambits de la vida social a 
les Illes Balears. I veura que hi ha una societat rural, dual, 
una societat on perque hi hagi un aH nivell de benestar so
cial, hi ha també una situació de pobresa. Negar aquesta 
evidencia pot ser fer igual que feia l'església quan condem
nava Galileu, pero Galileu, al final, s'imposava. 

Aquesta terra, Sr. President, és una terra de lladres i 
de pocavergonyes - no dic sinvergüenzas, dic pocavergonyes 
-, sí, i de contrabandistes, i d'especuladors, i de gents bon
dadoses i amables i treba\ladores i simpMiqucs i arrelades 
en el seu país. Aquesta és una terra que té aquesta múltiple 
varietat i cregui'm que els !ladres i els pocavcrgonyes són 
molt poes, poquíssims, perque una cosa és la terra que els 
ubica i una aItra és el poble. El poble no pot ser qualificat 
ni de \ladre ni de pocavergonya. Aleshores, en nom de la 
dignitat d'aquest poble, el Grup NACIONALISTAJ D'ES
QUERRES, constatant una serie de desviacion·s en la polí
tica d'acció de govern, per corregir, per transformar una re
alitat que no ens agrada, el convida m a modificar les seves 
actuacions tant si acaba el seu mandat d'aquf a uns mesos 
com si el continua, perque els qui creim en la democracia 
no tenim gens de por que la democracia s'expressi amb les 
umes i amb igualtat de condicions cosa que, de vegades, no 
es dóna. Els grups políties s'han de presentar davant l'elec
torat amb propostes concretes i engrescadores. 

Lament aquest to de la meya replica. Lament que aquí 
se m'hagi acusat, més d'una vegada, de demagogo Demagog 
és aquel! que condueix el poble, és aquell cap popular, en 
nom de Grecia antiga, perdoni la referencia, pero li convé 
saber que jo voldria que voste fas autenticament el dema
gog del nostre poble i el condufs a fites de desenvolupa
ment social, economic, peró sobretot moral, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr. President de la Comunitat. 

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LA CO
MUNITAT AUTONOMA (Gabriel Cañellas i Fans): 

Gracies, Sr. President. 

Pujo a aquesta tribuna simplement després d'haver es
COltat el representant del Grup NACIONALISTA 1 D'ES
QUERRES per dir-li que no es preocupi, que visqui tran
quil, que jo i el meu grup farem tots els esfor<;os necessaris 
per COntinuar sent així. 

EL SR. PRESIDENT: 

Se suspen la sessió per quinze minuts. 

EL SR. PRESIDENT: 

Recomen~ la sessió. 

Té la paraula el Portaveu del Grup Parlamentari SO
CIALIST A, el Sr. Francesc Triay. 

EL SR. TRIA Y 1 LLOPIS: 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats; Sr. President de la 
Comunitat Autónoma: el seu discurs d'ahir em sembla més 
important pels seus silencis que per les seves afirmacions i 
pels seus pronunciaments. Alió que va dir realment respon 
al model previst: una part de cofoisme - "ho hem fet molt 
bé, ho feim molt bé" - ben mesclada amb una altra part de 
victimisme - Mallo que podrfem fer si els nostres enemics, 
que són molt poderosos, ens ha deixassin fer" -. L'equip as
sessor habitual realment ha escollit camins ben trepitjats. 

Pero els silencis, aquests sf que han estat ben significa
tius. Clamorosos, ja ho ha dit un altre portaveu. Diria que 
han estat ben estentoris. Crec que és la gran novetat d'en
guany. 

A la present legislatura, el Sr. President ha participat a 
cinc debats: un d'invesLidura, quatre, amb aquest, d'estat de 
la Comunitat i ha pronunciat dos discursos més, un sobre 
turisme i un sobre ordenaeió del territori, en el qual vol un
tariament va quedar redult al paper de convidat de pedra 
durant el debat posterior. Repassar aquests discursos, alho
ra que les repliques i contrarepliques del President, la veTÍ
tat és que produeix una estranya sensació. Els anys passen i 
les paraules no troben les corresponents contrapartides a la 
realitat social, económica i cultural. En termes comptables, 
podríem dir que la columna del deure no queda quadrada 
amb la columna de l'haver. El diseurs del poder conserva
dor és tan autonom que són poes els fets modificats per l'e
xerciei d'aquest poder. 

Deixarem de banda acords parlamentaris, perque sa
bem l'opinió que mereixen en el debat: acords febles, poc 
responsables, voluntaristes, fins i tot alegres, encara que 
comptin, la major part de les vegades, amb el vot del seu 
grup parlamentari, del grup parlamentari del partit que el 
Sr. Cañellas dirigeix, i amb el seu propi vot i amb el vot 
deis seus consellers mateixos, pero ho deixaré de banda, 
perque· m'allargaria massa i a més a més, són argumenta
cions i consideraeions prou conegudes. Anirem als compro
misos rigorosos i solids, no alegres ni febles, als seus com
promisos, als compromisos del President i als compromisos 
del Govern. 

En turisme, que ens va oferir, a que es va comprome
tre, el President, en el debat d'investidura i en els altres de
bats generals? En primer lloe, a allargar la temporada turfs
tica. És indubtable que la realitat de cada any evoluciona 
en sentit, desgraciadament, de cada vegada més contrari. La 
prioritat, en les seves paraules, era cercar el consens entre 
les forces polftiques per al plantejament de la política turís
tica. Mai no s'ha intentat aquest tipus de concertació. Hem 
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coincidit en algunes qüestions, pero una concertaci6, un 
consens, un diAleg, per poder realment establir en conjunt 
quines són les línies generals del model turístic que desit
jam, aixo, no s'ha fet mai. 

Una nova reglamentaeió hotelera d'apartaments, xa
lel'!, vil·les i bungalows: la legisla tura s'acaba i, per ara, no 
hem conegut aquesta nQva legi lació. Palau d'exposicions, 
recinte fíral: sembla er que la coopcració en aquestes tan 
denostrades altres adminislracions podra fer possible a110 
que fins ara no havien esta l més que pals de cec, en aquesta 
qüeslió. Pares d'atraccions d'alt nivel! i dimensió interna
cional a cada iIla: bono, aixo ja sembla la carta deis reis, pe
ro no deis reis de Marivent, no, no, deis reis com a signe de 
mallorquinüal a Orient, a Bunyola. 

El pacte inlCrSeCloria l: n'han sem il res, voslCs del pac
te inlersecLOrial ahir? Aixi'¡ era una sa rSuela , Gigantes y ca
bezudos, res més. 1 e l pla de I'ofena lurislica? "El desitjal", 
com Ferran VIL Si arriba, esperem que [lO defraudi, com 
va defraudar ag uest rei, les eX'Pcclalivcs que havi u desper
lal. Ara, per enesima vegada pcrqu~ aixo és una cana als 
reis de l'allr3 legislatura, hi ha no!ícies hi torna a haver no
ticies. Proximament, es posara a informació pública la part 
de Mallorca d'aquest Pla. Atenci6: aquest Parlament no ha 
autoritzat a fer un pla de Mallorca de l'oferta turística. 
Aque';;l Parlamcnt, que é l'únic que pot autorit·,wr [er -
plans, en ab 'encia de les directriu· d'ord nació territoria l, 
ha auroritzal un pla de les TIles Balears, un pla onju nt de 
¡'ofena turística. r a més, sernbla er que l1i ha problemes, 
que la cosa es complica. Se' n ha di! i mig-dit -em rcfercsc 
al President, pero parlam de I'estal de la Comunit3t i de les 
manifestacions deIs membres del Govern- que fara falta 
una altra Ilei. Permetin-me que els demani. Som davant un 
nou foc d'artifici o realment vos tes tenen ara ja voluntat, 
intenció i estan en condicions d'apróvar aquest pla abans 
de les eleccions? 

El President no ha ha citat, pero el Govern, el Conse
ller de Turisme, s'ha embarcat darrerament en una autenti
ca batalla comra e ls t ur-operadors I.>rilanics La perfida 
Albion és la culpable. Ja tenim I'eneroie exterior. PerO per 
que el tenim? Per a consum dumesric. La vcritat és que 
darrerament sembla que s'eslan desinflam, aquestes mani 
fesLacions, que la cosa no ·é! tant com la van plamejar iní
cia lment. 

Pero realment, si ha pensam bé, aquests intermediaris 
i majoristes que, per ara, tothom ha considerat insubstitui
bIes per comercialitzar el producte turístic de les Illes Bale
ars, producte bAsicament de sol i platja i de llarga durada, 
si ens ha miram bé des de la lógica económica Iliberal de 
mercat, que el Govern defensa i fomenta, han actuat cor
reclament. Han anunciat suficientment i han dif6s la seva 
estrategia. Han fet alló que aquí encara no hem sabut fer i 
taot de bo que les inieiatíves que aquests dies es produei
xen condueoon realment a aixo. Han fel rompre una dim)
mica de molt de viatges, de molts de viatgers i poc guany 
per viatgcr. D'aixó, n'hauríem de prendre bona nola i veure 
com ho podcm fer per aplicar-ho aquí dins una lógica co
mercial pareguda, perque si no, una croada per fer-nos amb 
els !loes sants d'Anglaterra i d'Alemanya deis punts de ven-

da directa de viatges turístiques a Balears, com totes 1 
croades, només ens podra dur a un fracaso 

El que passa és que, per més voltes que se li doni, l'e 
trategia comercial deIs operadors turístics britAnies o de 
més importants no basta per explicar la situació actm 
Una situació que no esta penalitzada com una foto-fix 
com ahir va dir el President, sínó que esta en moviment, ( 
una realitat, no és una fotografia, és una pel-lícula, és un 
seqüencia i la veritat és que díns aquesta seq üencia, es ve 
molt bé quins s6n els mals de la nostra economía turístic 
Es veu molt bé que no és el problema d'un any sinó que t 
ha 
aquesta qüesti6, tota una Ilarga serie d'anys en que e. 
preus van baixant, i baixanl, i baixant. Veim com ja fa tre 
anys que preus, afluencia, estada mitjana, despesa, evolt 
cionen negativament per a les nostres i!les, que hi ha un de 
crement important enguany ja com a conseqüencia d'aqu~ 
ta tendencia del producte turístico El President la va xifra 
ahir en, no sé, trenta-dos o trenta-vuit mil mílions de pesse 
tes. Bé, no és un moment per venir aquí a discutir xifTes 
perque s6n qüestions que els tecnics ja resoldran, a par 
que s6n previsions. AJtres tecnies eIs compten en seixanta 
dos mil milions de pessetes com el President de la Comuni 
tal Autónoma sap molt bé. Peró en qualsevol cas, és un¡ 
important disminuci6 deIs ingressos d'aquesta Comunitat 
que produeix el turismc. 

Peró és que precisament, la part més greu d'aquesu 
evolució es produeix a partir del 1987, I'any que el Govef11 
provoca la més nociva acceleració del creixement de la his· 
toria de la nostra economia turística. Aixo és una eviden· 
cia. Aixó ja forma part deis !libres d'historia. Aixo ja esta 
tan analitzat que avui, venir ara a tractar de desmuntar tol 
el que ja s'ha treballat, i s'ha analitzat i recopilat sobre 
aquesta qüestió em sembla realment que és bastant esteril, 
pero vostes tenen la paraula. 

La veritat és que en aquesta qüestiÓ del turisme, d'en
treteniment, no ens n'ha faltat. A cada situació problemati
ca, un coniJl ha sortit del cape!l de copa alta, un coni!l que 
mai no hem arribat a veure dins l'arros, ni mai no hem arri
hal a tenir damunt les graelles, pero que s'ha esfumat sem
pre abans d'escorxar-lo. Els pares d'atraccions, que citavem, 
els imposts turístics o ecológics, recordaran vos tes -hi ha 
dosSier cornpl tíssims sobre aques ta qüesti6-, l'agroluri -
me, apareix també en un determinat moment amb for~ del 
capell tes segoncs residencies, que cree que n'haurem de 
parlar una mica, el /ime-sharing -el Prcsiéent no en va par
lar ahir, peró és un lcma del qua l el Gove ra ha fel manifes
tacions rotudes, sobre aquesta qüesti6-, una prestidígitaci6 
permanent. Llastima que aquesta prestidigitació no alimen
ti més que el prestidigitador, pero que gens alimenta els as
sistents a l'espectacle. 

El President ho va citar - i aquesta sí que és una part 
del seu discurs i a més és una de les qüestions més repeti
des pel Govern els darrers mesos -: les segones residencies. 
En primer !loe, cal dir que propiament no és una activitat 
ni una alternativa turística. Clarament, jo crec que és una 
activitat immobiliaria, peró també crec que val la pena, a 
pesar de tal, fer una passada sobre com ha evolucionat 
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aquesta qüestió, el plantejament, el discurs, d'aquesta qües
tió de les segones residencies fins ara, en els darrers mesos. 

Es va comenc;ar parlant de segones residencies de gran 
standing. El President mateix, a un discurs, d'aquests poes 
que ens ha dedicat, va dir més o manco, que si els plans ur
banÍstics no estaven adaptats, s'haurien de modificar per 
fer possible aquesta política de segones residencies. Se su
posa, per tant, que si era neces ari o es pen aya en algun ti
pus de modificació, que es referiría a habilatges ai1lats, amb 
parceHes grans, urbanilZacions de luxe, no? Una cosa aix!. 
Jo crec que tacitament, en aquell moment, s'estava tractant 
de donar un cert contrapes al sector de la construcció da
vant la limitació que suposaria acabar l'estoc de places tu
rfstiques que es van acumular els darrers dies i les autorit
zacions posteriors de la vigencia del decret de trenta me
tres, ja que esta clar que l'entrada en vigor, l'esgotament 
de tates aquestes places, que encara n'hi ha que s'acaben de 
construir, significaria i significa, de fet, un moment de limi
tació del nou creixcment turístic perque, amb la lIei de sei
xanla metres per plac;a, practicament no hi ha pelicions. 

Pero a partir d'un cert moment, aquest concepte de sc
ganes residencies, passa a tenir una altra lectura, i és la que 
fan els hotelers, que fins aquest moment, havien estat clara
ment indiferents davant un problema o davant un planteja
ment que consideraven que era per donar satisfacció a uns 
altres, pero que realment no afectava directament els seus 
negocis. 1 els hotelers comencen a veure que la solució deIs 
seus negocis d'hotels o d'apartaments pot ser aquestes de
nominades segones residencies que resultarien de la segre
gació, un per un, deis apartaments que constitueixen els 
bloes d'apartaments, les insta¡'¡acions turístiques extrahote
leres, o de la transformació deis edificis hotelers. Per tant, 
ja veim com hem passat d'allo que podríem dir unes grans 
residencies per a kuwaitians o per a saudites - a pesar que 
aixo era ja esta una mica passat, no?, en les circumstancies 
actuals, pero ja ens donam la idea, no? - als apartamentets 
a les zones turístiques més saturades, a les zones aquí on 
l'edificació i el conjunt urba esta més necessitat d'una reha
bilitaeió integral. 

Pero aquí no acaba, i donam una passa més. 1 ara és 
quan sen ti m els cants de sirena de la multipropietat. És el 
darrer escaló deIs apartaments turístics, deIs apartamentets 
turístics, pero ara ja venuts per setmanes. 1 ja que el llen
guatge turístic sol ser molt cru, jo cree que moltes vegades 
durfssim, i als turistes que tenen un baix nivell economic, 
sense cap mirament se'ls diu hooligans i marginals, jo cree 
que utilitzant una mica i amb la llicencia que dóna aquest 
tipus de llenguatge, si em permeten qualificar els adqui
rents d'aquest tipus de time-sharing que aquí es promou, 
podríem dir que són propietaris marginals, un nou turisme 
d'espardenya, pero amb titol de copropietat. 

1 tOl aixo, que suposa? Quina és la valoració que en fe
im, d'aquesta situaeió? Com queden, els vells i amortitzats 
edificis hotelers i d'apartaments, edificis fora d'escala, mol
tes vegades que polucionen esteticament les zones turísti
queso No se'n diu res, pero s'entén tot, que queden corn ara 
són, venuts per trossos. Per tant, estam davant una situació 
jo cree que especialment greu, en aquest tema conereL -

S'hama perdut, si aixo funciona així, l'extraordinaria i difi
cilment repetible oportunitat d'adequar l'oferta turística i 
simultaniament adequar la qualitat urbanística de l'entorn 
de les zones turístiques. 

Els hotclers estan contcnts, davant aquesta idea, pcr
que vendran cars els vells hotels, amb tot el seu volum, que 
és la seva mAxima preocupació. Hi ha hotelers, jo no sé si 
voste s'hi relaciona molt, amb cls hotelers, pero jo, en les 
oportunitats que he tingut de fer-ho, basades en el treball 
parlamentari, he notat que hi ha hotelers, que hi ha direc
tius de grans cad enes hoteleres, que ja parlen més de me
tres cúbics, d'altaria, de percentatge d'ocupaeió de terrenys 
i d'altres parametres urbanístics que no de preus d'estada, 
de nivells d'ocupació de l'hotel o de despesa mitjana diaria. 
Ja són molt més immobiliaris dins el seu cap que hotelers, 
que empresaris Jurístics . És aquest, el futur de la nostra in
dústria principal? Francament, és eom si el futur de la biju
teria fas agafar les maquines i vendre-les eom més cares mi
llor, i després vendre les naus per trossos. Aixo és el [utur 
d'aquesta indústria? Aixo és el qu e s'ha de fomentar des del 
Govern? Aixo és una política socialrnenl solidaria perque 
produira traumatismes socials? Aix() és una polftica de fu
tur o és una liquidaeió? 

Pero no es pensin que jo he vengut aquí a dir que tot 
ha fan malament. A més, no ha faig mai. El que passa és 
que no ha destaquen. Qualque cosa han fel bé. No s'espan
lino Qualque cosa han fet bé i nosaltres ho compartim, i hi 
hem estat d'acord i ho hem impulsat, i des deIs ajuntaments 
hem promogut la inscripció a aquest programa, el Pla Ex
traordinari d'Infrastructures Turístiques. EIs governs són 
els que fan les coses. Aixü és així. EIs governs són els que 
s'apunten les accions. No era en el seu programa, aquesta 
qüestió. Vos~e va promoure un pla Júpiter, inefable, en el 
qual, per cert, se'ns queixava molt en privat el Conseller de 
Turisme perque hi tenia molt poca participació i aquí, no
saltres, el 1988, en aquesta tribuna i amb motiu d'aquest 
debat, vam plantejar una alternativa, se'ns va criticar des 
del Grup NACIONALISTA I D'ESQUERRES, van dir 
que ja ens havíem posat d'acord amb el Partit Popular per 
fer la mateixa política - ho deucn recordar vos tes - i a partir 
d'aquella proposta que no va prosperar, obviament, pero 
que després va ser assumida, s'ha posat en marxa aquest 
programa d'inversions extraordinaries en infrastructura tu
rística que nosaltres veim amb molta esperanc;a. 

Creim que, de totes, és ['única actuació realment posi
tiva del Govern, per aixo és insuficient, perque és /'única 
pero que rcalment, en aquest sentit, hem d'esperar que els 
ajuntaments no fallin en la participació en el seu financ;a
mcnt i que no hi hagi devaluaeions del programa com la 
que se'ns proposa en els pressuposts de la Comunitat Au
tonoma per al 1991 per al qual, en contra del qua varem a
provar aquí, dins la lIei del crMit extraordinari, els roma
nents es podrien utilitzar per a qüestions que no fossin in
versió turística. Cree que aquest seria un greu error del Go
vern, que es mantingués a la lleí que aquí s'hagi d'aprovar. 

1 entram en un altre camp, que sembla que despena 
sempre moltes expeetatives, pero que realment és un tema 
tan repetit que és rcalment dificil dir qualque cosa mínima-
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ment, no diré original, sinó fins i tot escoltable: ordenació 
del territorio Com ha patronejat el Govern la nau del nos
tre territori, base principal de la nostra economia turística 
durant aquesta segona onada especulativa que hem patit i 
encara patim. Els resultats són a la vista: cap tendencia ne
gativa no ha estat eliminada o corregida. Més aviat, al con
trari. 

A diversos discursos - jo en recordo un, el d'abril del 
1988, d'ordenació del territori, pero en trobaríem d'altres -
el President ha oferit i demanat als senyors i senyores dipu
tats i diputades, coHaboració per damunt d'a11o que e11 de
nominava "petites 11uites partidistes". Senyores i senyors di
putats: han rebut vos tes o els seus grups parlamentaris 
qualque convidada del Govern, del seu President, per fer 
realitat aquestes paraules? Cap. Mai. O'aquesta dissociació 
entre tribuna i gestió quotidiana, entre paraules en el Par
lament i accions des del Consolat de Mar, que és ben carac
terística d'aquest Govern, és on hi ha una de les qüestions 
més dramMiques perque és la que afecta una qüestió tan 
fonamental i que té tantes conseqüencies sobre les altres 
com són les polítiques d'ordenació del territorio 

Les directrius d'ordenació territorial: ahir, silencio Po
drfem dir a110 que "ni hi són, ni se'ls hi espera". El Presi
dent recordara - perque el President recorda els seus dis
cursos, tots recordam els nos tres discursos, especialment 
c!s qui els escrivim - que com a primer compromís en mate
ria d'ordenació del territori, en el seu debat, va establir l'e
laboració i l'aprovació de les directrius d'ordenació territo
rial. Són la pe~ insubstituible a l'ordenació del territorio 
Són la veritable coordinació de la competencia municipal 
d'ordenar el seu territori i el seu urbanisme, són I'instru
ment que ha de posar limits al creixement, que ha de posar 
lfmits a la facultat municipal de proposar i a la facultat del 
Govern - avui consells insulars - de rebutjar les propostes 
municipals. Les directrius d'ordenació territorial, que, com 
saben, han d'esser una llei del Parlament, han d'acabar amb 
els creixements indesitjats, han d'acabar amb la discrecio
nalitat en la presa de decisions. 

A tots els debats s'ha reclamat la immediata presencia 
de les directrius d'ordenaeió territorial, pero no han com
paregut, estan en rebeHia. La nota del Govern en aquest 
tema no pot ser més que de suspenso Carabassa total, sense 
paHitius. Quines excuses, quin es raons, com s'explica 
aquesta greu omissió? Per que ha deixat el Govern passar 
la legislatura sencera, incomplint 11eis, compromisos, acor
ds, sobre la necessitat de dur aquí les directrius d'ordenació 
territorial? Aquest Govern - jo cree que és l'explicaeió; en 
poden donar d'altres: les rebrem amb molt de gust - té in
capacitat per planificar el territori. Jo no sé deIs seus com
ponents ideologics - lliberal, conservador, democristia, fins 
i tot amb un cert aire cenyista, segons les darreres manifes
tacions del President del Partit Popular -, de tots aquests 
components ideologics, jo no sé d'on li ve aquesta aversió 
al planejament. Jo no cree que tot aquest amplíssim ventall 
ideologic sigui un ventall contrari, hostil al planejament ur
banístic i territorial. 

Per ventura, alerta!, perque les coses evolucionen; ho 
ha dit el President avui, elis governen per a tothom i quan 

fan el discurs d'investidura, es veu que no el fan per a tot
hom. 1 per tant, des del discurs d'investidura fins avui, per 
ventura han considerat que fer les directrius d'ordenació 
territorial sobrepassa aquell intervencionisme mínim ne
cessari que és el que el govern considera que ha de confor
mar la vida pública, que des d'aquest punt de vista té una 
repugnancia ideologica a abordar-les. Per ventura és aixó, 
seria una explicació. Més bona, des de tot punt de vista, 
que la que ha donat perque no s'hagi fet la llei del ConselI 
Economic i Social. Era una cosa una mica més presentable 
a pesar que la llei era una lIei, la d'ordenació del territori, 
del Govern, un projecte de lIei, estava copiat del de Ma
drid, pero no estava mal fuse11at, com li passava a en Gila, 
que I'havien esgarriat i aquí, a més, el vam arreglar una mi
ca entre tots, pero és una 11ei que jo cree que no s'hauria de 
menester tocar ara amb un canvi de majoria. Es podria 
aplicar perfectament i fer unes directrius i una política 
d'ordenació territorial sense tocar les bases legislatives per 
fer -la. 

El cas és que, sigui pel que sigui - lliberalisme, conser
vadorisme, democracia cristiana, esquerra republicana, jo 
que sé -, sigui el component ideologic el que sigui o sigui 
una qüestió absolutament personal del Govern o del seu 
President, el cas és que vuit anys de conservadorisme en el 
Govern de les llles Balears, continuam sense un projecte, 
un model economico-territorial. 1, ciar, sense aquest model, 
scnse aquest projecte económico-territorial, eom podem 
aguantar les envestides de I'especulació? Com podem 
aguantar les pressions d'aquells que ereuen, massa vegades 
per interessos purament personals, que només sacrificant 
territoris calmarem les ires deIs dimonis de la nostra Co
munitat? 

Ens van prometre també - ja no se'n recoroen vos tes, 
n'estic ben segur - una lIei del sól de les llles Balears. No 
en saben res. La veritat és que gairebé és millor continuar 
aro. A la vista de l'experiencia, gairebé és millor continuar 
així, perque entre la Llei de Camps de Golf que ja ens ha 
marcat per on volien anar els tirs, l'intent de ficar-nos d'es
traperlo dins la LIei de Disciplina Urbanística aquells certi
ficats d'aprofitament urbanístie que eren una cosa nefasta i 
que a en Ricci li hem d'agrair - qualque cosa bona té - que 
s'ho hagi carregat. Aixo és aro. 

Entre la inteneió de promoure I'oeupació plana del 
territori, que que deu voler dir? la veritat és que són augu
ris tan negres que gairebé li hem d'agrair, al President de la 
Comunitat Autónoma i al Cansell d'Obres Públiques que 
en aquest tema no hagin [et res més i que ho deixin per a 
una millor ocasió. Peró cal recordar que aquí hi va haver el 
compromís repetit. Perque aquests compromisos estan re
petits en una serie de discursos. En el d'ahir, no, el d'ahir 
va ser un discurs realista, ho hem de reconeixer. En el d'a
hir ja no hi ha floritures; en el d'ahir ja no hi ha promeses, 
ni investidures, ni res: "aixo hem fet, tant si ho hem fel no
saltres com si ho han fet els altres i de la resta, silenci to
tal". Peró a la historia de la legislatura, el debat d'avui, cree 
que inevitablement té aquest caracter de resum, hem de re
cordar que un deIs compromisos del Govern era fer aques
ta Ilei del sol adaptada a les Illes Balears. 
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Pero, com dic, en les circumstancies en que estam i a la 
vista de per on podria anar, quasi quasi cree que seria el 
1975, aquella que es va aprovar quan en Franco ja estava 
en els darrers dies, quasi quasi cree que més insuficient, per 
al Govem, li resulta excessiva i per tant, la podem estirar 
una mica més a pesar de totes les deficiencies, les llacunes i 
els defectes que sense dubte té i que les altres comunitats ja 
han observat i ja han superat amb una legislació autonomi
ca propía. 

1 deis altres plans? Serra de Tramuntana, carreteres, 
pedreres, Pla de Mallorca, deis Amunts, sembla que també 
hi ha qualque cosa, segons diuen per Eivissa. Tot aixo no 
són més que pegats, pegats per encobrir l'absencia del prin
cipal, de les direetrius d'ordenació territorial, operacions 
d'opinió pública sense voluntat de finalització. I aquí jo te
nia escrit a110 que el Sr. López i Casasnovas ja ha dit - per 
tant, que ja no diré - que és allo de na Penelope i de nit i de 
dia, pero aixo és l'operació d'opinió pública que suposen 
aqueslS inicis de planejament. Es presenten, es venen, es di
fonen, ocupen espais buits en els mitjans de comunicació, 
que sempre n'hi ha per cobrir i es fa tot quant és possible 
per assegurar que no s'acabin. 

Per exemple, el del Pla de Mallorca, aquest del qual 
ara haurem de discutir en el Parlament els criteris generals, 
curiosament se'ns duu ara. Ara, el Govern es deixondeix i 
troba que hem de fer un pla territorial parcial del Pla de 
Mallorca, perq ue hi ha tota una serie de deficÍ(~ncies, de 
problemes, de deficits. Ara que s'atraquen les eleccions i 
que s'han de moure una mica els papers i les pro postes. És 
obvi que no hi ha temps d'acabar-Io, aixo és un pla simple
ment per fer una mica d'ambient electoral, pero lamenta
blement, aixo no és el pitjor. Aixo són practiques que no 
són ni criticables, formen pan de ¡'habitual. El que és la
mentable és que, quan hi va haver una oportunitat d'in
cloure el Pla de Mallorca, de fer un estudi per incloure'l en 
els objectius 2 del FEDER de la Comunitat Economica 
Europea com a comarca en regressió per desindustrialitza
ció, alla no hi van pensar i vam perdre aquesta oportunitat. 
Una llastima, que quan hi havia una oportunitat seriosa 
d'obtenir un financ;ament no hi pensassim, pero que ara, 
que s'atraquen les eleccions, hi pensem. Pero bé, esperem 
que en qualsevol cas, denoti una voluntat d'actuar en 
aquesta qüestió. 

L'únic pla de tots aquests, deis que he citat no, pero 
deis que no he citat, que realment té una certa aprovació és 
el Pla de Residus Solids Urbans, pero resulta igual que deia 
abans del pla d'ordenació de l'oferta turística, pero pitjor. 
Aquest Parlament no va autoritzar a fer un pla de residus 
solids de l'illa de Mallorca. Aquest Parlament va autoritzar 
clarament fer un pla de residus solids de les Illes Balears. 1 
resulta que ara les Illes Balears no són més que Mallorca. 
A Menorca i a Eivissa no en saben res. No hi ha pla. Per 
tant, ens trobam davant una situació que esper que no ten
gui conseqüencies. Esper que no do ni lloc que ningú que se 
sentí perjudicat prornogui una accíó contra aquest Pla i 
que, per tant, aquest Pla que ha prosperat a l'illa de Ma 
llorca, perque hí ha un acord amb I'Ajuntament de Palma, 
dones que es pugui dur endavant. Es veu que a les altres i
Hes, COm que no hi ha un acord subscrit amb els qui de ve-

ritat hagin d'aportar o resoldre els problemes queda conge
lat. Menorca, Eivissa i Formentera cree que també són Co
munitat Autonoma. No comencem ara una practica de re
duir els plans de les Illes Balears a plans de l'illa de Mallor
ca, perque per aixo ja tenim un consell insular, ja tenim ca
pacitat, des deIs consells insulars, de reclamar la possibili
tat de fer un pla insular en les diferents materies. 

Una altra qüestió silenciada pel President o potser 
tractada crfpticament és la de la política de protecció d'Are
es naturals, no tractada ahir, ja tractada avui en els di::Hegs 
que hi ha hagut amb els altres grups parlamentaris. Crec 
recordar que la Llei 1/84 d'Árees naturals d'espeeial inte
res, en el seu articulat no hi va haver cap vot en contra del 
Grup POPULAR. Potser m'equivoqui, pero aixo és el que 
em sembla repassant una mica les anotacions. Tots ten en la 
memoria ben fresca, perque fa molts POes mesos, que la 
presa en consideració en aquest Parlament de la Proposició 
de Llei d'Espais naturals va ser per unanimitat. 

A la vista d'aquestes coses, és realment suggeridor que 
quan la proposició de llei ja veu el final del túnel parla
mentari pero a la vegada no hi ha una certesa absoluta de 
quíns seran els trenta diputats que faran la majoria per a
provar aquesta lléi, és qua n el President, el Sr. Cafiellas, ca
mí de Damasc, cau del cavall. 1 sent la veu de "Saulo! Sau
lo! Biel! Biel! Per que em persegueixes?" Pero no es pensin 
que és la veu de Déu, no. És la veu del lobby de gestors de 
finques en difícil situació. (Murmuris.) Immediatament, 
previament a la seva conversió, a Saulo li sorgeixen dubtes, 
escrúpols, reserves sobre si estara conduH el seu ramat par
lamentari per la correcta senda constitucional. 1 mentres
tant, una llarga serie d'espais que mereixen ser protegits, 
que ho han de ser, empenyen per ser exclosos. O, i encara 
és millor per a ells, perque no hi hagi !leí. 

I un exemple emblematic d'aquest perill són ses Sali
nes d'Eivissa i Forrnentera. Hi havÍem d'arribar. Perque hi 
ha el perill que aquesta llei que tramita el Parlament no 
posi remei a alIo que succeeix. L'area natural d'especial in
teres que va aprovar aquest Parlament - alguns deIs dipu
talS ho deuen recordar - com a alternativa a la proposta del 
Grup SOCIALISTA, com a alternativa a la majoria del Go
vern conservador, no cobreix més que una pan de l'area 
amb valors similars. Una llei que va ser aprovada per una 
majoria d'infausta memoria. No ho dic jo, són paraules del 
Sr. Felix Pons, que en aquell moment era ponaveu del 
Grup Parlamentari SOCIALISTA, tranquils. Va dir que 
era una majoria no per protegir sinó per urbanitzar. Sense 
dubte, aquestes urbanitzacions, petites, pero molt ben si
tuades dins les arees de valor de ses Salines, han de tenir 
un extraordinari interes que fins ara no hem sabut calibrar 
perque el President do ni a la seva aprovació el mateix pes, i 
a més amb relació causa-efecte, que a l'aprovació, per 
exemple, del Pla General del Municipi de Calvia, el segon 
municipi de les illes des de molts de punts de vista. 

La veritat és que no ho acabam de comprendre. Si el 
Pla de Calvia té importants deficiencies que exigeixen una 
reparació, un replantejament amb profunditat, com és pos
sible que aixO pugui ser obviat mitjanc;ant la conformitat 
deis socia listes a unes urbanitzacions a ses Salines d'Eivissa 
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i Formentera, a ses Salines d'Eivissa, alla enfora o que els 
socialistes retirin unes esmenes, una esmena més - la quan
titat d'esmenes que tenim els socialistes i s'han d'anar a fi
xar en aquesta - que tenim a ses Salines, a la llei d'arees na
turals per ampliar la protecció, fins on? Fins on hem defen
sat sempre, fins on he defensat jo l'any 1981 en el Congrés 
de Diputats, fins on hem defensat sempre com a lfmit de 
l'area que exigeix una protecció integral a ses Salines. No 
comprenem com aquestes urbanitzacions de ses Salines po
den ser realment una de les prioritats del Govern autonó
mico 

Quant al provelment d'aigua a les poblacions, que és 
una de les qüestions més importants, sense cap dubte, i que 
mereixeria aprofundir en aquesta Parlament i a la societat 
en general, hem de dir que aquesta és una qüestió que el 
Govern ha tengut realment abandonada. Primer, perque va 
jugar la carta de la inconstitucionalitat de la Llei d'Aigües i 
va deixar passar un llarg lemps sense promoure cap actua
ció. Després, perque el Govern sempre ha considerat que 
activar la solució d'aquest problema tendría com a conse
qüencia natural millorar la qualitat de l'aigua de Palma, i 
aixó sí que no ho pot engolir. Que Palma millari la qualitat 
de la seva aigua amb un batle socialista, ar;ó no ha fara 
aquest Govern. No ha fara. 1 ho esta demostrant. 1 aClua 
d'una manera, a més a més , implacable. 1 mirin que les in
versions les posa l'Estat al cent per cenl. La Comunitat po
sa les decisians, el més important, si vol que les coses es fa
cin. Deia ahir que ho faran en col·laboració amb el MOPU. 
Efectivament, és un eufemisme realment simpatic: amb una 
coJ.laboració del cent per cent, ho taran amb el MOPU. 

Peró els valdria dir una cosa nova, perque si la situació 
per als ciutadans, per als ciutadans de Palma i per als. ciuta
dans de les illes, s'ha anat agreujant, quant a la quaJitat de 
l'aigua, la situació jurídica .realment es posa impossible. 
Vos tes han de saber que des de fa dos mesos és aplicable 
una nova reglamentació que incorpora la directiva europea 
sobre qualitat de les aigües destinades al consum huma i re
sulta que a les Illes Balears, les aigües potables, d'acord 
amb aquesta nova reglameOlació, molt menys loleranl que 
l'antiga, són una excepció, i que les aigües no potables, són 
la regla. Com podem fer plantejaments seriosos de qualitat, 
de serveis a nivell europeu, de defensa del turista, si distri
bUlm una aigua que segons la Comunitat Económica Euro
pea, sanitariament no és potable? 

Hauria hagut de fer uns comentaris sobre el pla de re
industrialització, simplement per mostrar com la prioritat 
més important del Govern en materia industrial ha quedat 
en via practicament morta, no dotada, amb resultats desco
neguts, com ha reconegul el maleix Conseller d'Indústria a 
la comissió corresponent, amb uns pressuposts de la Comu
nitat Autonoma que, any rera any, disminueixen la seva 
participació quant a indústria, pero ho deixaré perque real
ment, davant el color del llum, cree que hauré d'accelerar 
una mica. 

Pero sí que voldria parlar una mica, perque la cosa ho 
mereix, d'IFEBAL, la perla de la corona del sector públic 
de la Comunitat Autonoma de les Illes Balears. Deia el 
President: "a lFEBAL, li haurien de posar estora ver mella. 

Estic segur que després de veure l'auditoria, es treuran e. 
capell i desitjaran que una actuació semblant sigui duit~ 
durant molts d'anys". Bé, la situació d'IFEBAL, avui és co· 
neguda i reconeguda pel Govern. Una política firal que es· 
ta fracassada, que s'ha de fer una reorganització completa 
que s'ha de donar un gir de ceol vuitanta graus, que la si
tuació practicament és de fallida, si no fos perque és Uml 

empresa pública, que el Govern ja no desitja que una situa
ció semblant sigui mantinguda durant anys i anys. 1 és ciar, 
que ens hem hagut de llevar el capel!, pero ens hem hagut 
de !levar el capel! per deixar passar damunt l'estara verme
!la l'acompanyament de les despulles de la més ambiciosa 
de les empreses públiques. 

L'agricultura es troba en caiguda !liure. Aixo ho diu 
tot. Aixo ho diuen els experts, els qui valoren l'evolució 
económica. Per pes economic, per pes demognlfic, per en
velliment de la població i per una !larga trajectoria que no 
és cosa d'un any. 1 el Govern, en aquesta qüestió, que ha 
fel? Per exemple, en malcria de millora de les estructures 
agnlries, millora deis reguius tradicionals, de la gestió de 
I'aigua en un aprofitament progressiu per al rec de les ai
gües residuals dcpurades, cito paraules concretes del Presi
dent. Ho saben, vostes? EIs reguius que es treballen són els 
de la preautonomia. Sant lordi, sa Marineta, i Santa Eula
lia: ni una realització més, ni un projecte més per a fUlures 
realitzacions. És més, alló de sa Marineta: sis-cents milions 
gastats, invertits per la Comunitat Autonoma que no ren
deixen i d'aigües residuals dones farem, farem, farem tal co
sa, farem tal altra. Pero acords reals entre els ajuntaments, 
l'IBASAN o l'entitat pública que correspongui per disposar 
de les aigües residuals, no n'hi ha i mentrestant els rama
ders, óbviament, perden competitivitat en el cost deis preus 
deis pinsos i mentre, I'aigua depurada va a la mar. 

El llibre verd del Govern és una mina per contrastar 
les voluntats en aquell moment expressades i les realitats 
avui contrastades. Es deia, jo cree que d'una manera exces
sivament rotunda, Programa i instruments per a la reforma 
agraria balear. Una per;a fonamental era fomentar l'associa
cionisme agrario Ble, la inlervenció del Govern a la CAP ha 
significat el final del discurs cooperativista. No tan sois es 
van incomplir els principis cooperativistes que aquest Par
lament va acordar per donar aval, per donar conformitat, 
criteri, respecte de les propostes del Govern, exclusivitat, 
comercialització, etc., sinó que a més, amb aquesta inter
venció, s'ha perdut alló que en tot momeOl s'havia conside
rat que era I'actiu més important del co¡'¡ectiu pages de sa 
Pobla, que eren les noves instal ·lacions de.sa Vileta. la es
tan a la venda. Previament ja s'ha facilitat la venda amb un 
canvi de l'ús que estava aprovat per interes social com a ús 
agrari, i que ara ja és un ús de tot tipus i per tant ja esta 
obert a la seva parcel·lació i a la seva venda per hotelers 
constructors, empresaris de tota mena. Aquesta és la gloria 
i la miseria de les declaracions d'interes social. Aquest és 
un exemple d'una actuació del Govern en materia agrícola i 
en materia de cooperativisme. 

Pero el cas d'AGAMA ens duu a les mateixes refle
xions: el Govern ha impedit, ha boicotejat, ha torpedinat 
qualsevol solució cooperativista en el cas d'AGAMA En 
que ha quedat, el Ilibre verd? Jo els diré en que ha quedat. 
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En que han quedat aquests plantejaments a favor de 1'asso
ciacionisme agrari? Dones han quedat en unes manifesta
cions que sembla ser que ha fet a les converses que el Presi
dent Cañellas ha tingut amb la Unió de Pagesos i amb la 
UGT sobre el tema d'AGAMA, en les quals ha expressat 
clarament que el Govern no creu en les cooperatives, que 
són un desastre, que totes funcionen malament i que, per 
tant, no en volen sentir xerrar. 

1 tanmateix, per que? Per que aquest rebuig a la solu
dó cooperativista? Per acabar amb una venda que realment 
demostra que la solució cooperativista era viable. 1 al final, 
resultara que el crMit que pugui haver d'assumir el com
prador, per ventura fins i tot l'haurem de subvencionar des 
de la Comunitat Autonoma o l'haurem d'avalar des de la 
Comunitat Autonoma perque es pugui fer efectiu. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Triay, li falta molt o esta acabant? 

EL SR. TRIA Y 1 LLOPIS: 

No, no em falta molt. 

EL SR. PRESlDENT: 

Vagi acabant, vagi acabant. 

EL SR. TRIA Y 1 LLOPIS: 

Ens deia el llibre verd - i acab aquesta rapida visió de 
l'agricultura - que s'havia de preservar el sol rústic de la 
terciarització. La veritat és que, per a aquest plantejament, 
tenim una resposta irnmediata. No es deu haver aconseguit 
molt quan unes tenes agraries d'una agricultura, ramaderia 
"en caiguda lliure", com diuen els economistes, mantenen, 
com es feia ahir públic, un deIs preus de la terra més alts 
d'Espanya. Quin petroli, quin or hi ha davall aquestes ter
res? No n'hi ha d'altre que el de la terciartizació i el de 1'0-
cupaci6 blana que el Govern promou. 

En materia de cultura, el Sr. CañeIlas se n'ha guardat 
prou, de fer un balan~. La caixa és buida. No hi ha balane,: a 
fer. El contrast entre les seves promeses del discurs d'inves
tidura i la realitat d'avui és brutal. Havien de fer una xarxa 
de cases de cultura, ha vi en de fer un circuit teatral, havien 
de millorar els museus i els arxius, havien de fer un pla 
quadriennal d'arqueologia, terrestre i submarina, havien de 
crear noves biblioteques als barris i a les zones rurals. De 
tot aixo, no han fet res. No hem avan~l una passa. Hi ha 
hagut vida cultural, pero promoguda per altres institucions. 
És més, s'ha donat el cas, jo crec que únic a tal Espanya, 
que en materia d'arqueologia, on hi havia aquest programa 
ambiciós, s'han paralitzat les excavacions. Cap nova biblio
leca en els barris. Realment és dificil donar una visió posi
tiva de l'actuació en aquesta materia qua n es té la perspec
tiva del conjunt deIs quatre anys. 

1 ja quasi estic a punt d'acabar. Sr. President, vos te 
ahir va citar una serie de qüestions en el seu balane,: de co
ses positives, logicament, que jo en certa manera crec que 

són apropiacions indegudes, que no són realment actua
cions del seu Govern, si bé són actuacions a les Illes Bale
ars. Va parlar de les xarxes d'aigua i clavegueram que faria 
en col-laboraci6 amb els consells insulars: jo diria que la si
tuació és radicalment distinta. La xarxa d'aigua i clavegue
ram, en el cas de Mallorca, la fa el Consell Insular de Ma
llorca amb una molt petita aportació de la Comunitat Au
tonoma. 

Ens va parlar que les transferencies d'urbanisme - aquí 
la veritat és que la cosa ja va passar a majors - de les trans
ferencies d'urbanisme als consells insulars, que havia fet el 
Govern, a pesar d'aquells que deien que aixo no es faria 
mai. Cal recordar que no va ser un projecte de lIei del Go
vern, que va ser una proposició del Grup SOCIALISTA, 
que la seva presentació va ser qualificada textualment de 
bogeria política, i que vam haver de patir i superar tota clas
se d'entrebanes per aconseguir que aquesta lIei realment 
resultas aprovada, que no era la voluntat del Govcrn, que 
fos una competencia propia, que era molt altre, el planteja
ment inicial. Per tant, una mica de moderaci6 amb J'assig
nació de resultats. 

Les inversions esportives en els centres culturals són 
una inversió del Ministeri d'Educació. Per cert, la Comuni
tat Autonoma ha estat la darrcra que s'ha adscrit al conve
ni, molt més tard que els altres. L'hospital de Manacor, que 
concguem, el paga J'Estat, el paga l'INSALUD. Els provel
emtns d'aigües que parlam de fer de manera immediata, en 
el cas principalment de la Serra de Tramuntana a Mallorca 
són inversions que, perque la Comunitat Autonoma va vo
ler, amb molt bon criteri, són d'interes general i per tant, es 
paguen en el cent per cent de l'Estat. 

Sres. i Srs. Diputats; Sr. President: és evident que hi 
havia molta escuma, molta bromera, en les paraules que 
ens ha dirigit alllarg d'aquests darrers anys. 1 a0 que sem
blaven compromisos forts, compromisos sOlids, no compro
misos febles com els que surten d'aquesta Cambra, compro
misos de govern, compromisos de l'executiu, pero quan la 
bromera ha baixat, moltes coses ja no hi són i han quedat 
alguns interrogants i molts de silencis. Potser hauran deixat 
el camí empedrat d'intencions, pero el bagatge amb el qual 
es va presentar ahir i avui, de cap manera creim que pot 
mereixer un aprovat. 

Moltes gracies. 

(Aplaudiments. ) 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr. President de la Comunitat Autono-
ma. 

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LA CO
MUNITAT AUT6NOMA (Gabriel Cañellas i Fons): 

Sr. President; Sres. i Srs. Diputats: supos que no els ha 
d'estranyar que no esperas al final de la intervenció del re
presentant, del portaveu del Grup SOCIALISTA que m'a
provas. En tal cas, estarien de sobra les proximes eleccions, 
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i aqueixes estan massa a prop per fer segons quins reconei
xements. 

També entendran que, d'entrada, per obviar planteja
ments ficats així, entre mitges, faci una petita referencia al 
fet que no podia faltar, molt amagat, pero no podia faltar, 
una manifestació plantejada des de dos punts de vista dis
tints, referida al fet que des del Govern d'aquesta Comuni
tat, per sistema i com a objectiu, es persegueix, amb la nos
tra política, als batles socialistes. Dos són els exemples que 
han sortit aquí: un per treure un altre tema, que ni tan sol 
mencionaré i l'altre per excusar la incapacitat de qualcú per 
solucionar els seus problemes. El cas de Calvia, amb el seu 
Pla i el cas de Palma, amb la seva aigua. Sres. i Srs. Dipu
tats, jo crec que tots tenen ben clar que ni el meu grup ni el 
Govern no han fet el Pla de CalviA, ni el meu grup ni el 
Govern no obren ni tanquen les aixetes de l'aigua de Pal
ma. 1 pel que fa a aquest segon punt, aqu[ on si qualque ve
gada, al nostre grup parlamentari a l'Ajuntament se li ha 
brindat oportunitat, s'han fet aportacions tecniques, que 
sempre han estat rebutjades, dret als qui els correspon. 

El Pla de Calvia, no l'ha rebutjat el Govern. El Pla de 
Calvia ni tan soIs ha estat rebutjat. Al Pla de Calvia, se li 
han fet veure una serie de dificuItats perque les corregís, 
com a tants d'altres plans, com a quasi tots els plans de tots 
els colors que han passat per la Comissió Provincial, amb el 
just i exclusiu proposit que millori el seu contingut. Aixo, 
-molt a pesar, entrant jo també, per que no?, dins el xafar
derisme poHtic, coín han fet els altres, a pesar que un batle 
i socialista em va dir: "no passis pena; aquest Pla que he fet 
jo, te'l taran aprovar els teus". Vaig contestar que qui eren 
els meus. Avui supos que m'he de donar per aJ.\udit i els 
meus són els terratinents i els especuladors, pero atortuna
dament aquests són molt poes, com a molt me'n votarien 
dos o tres i el meu grup té molt més suport que el deIs qui 
negocien en els temes urbanísties en els municipis socialis
tes. 

Al llarg de la seva intervenció, jo he volgut escoltar 
amb interes totes i cadascuna de les coses que voste ha anat 
posant com a silencis greus. Pero si ens posassim afer ba
lan<;:, haunem de notar també - perque qualcun d'aquests 
silencis té raó de ser, perque no l'hem pogut realitzar - els 
silencis del seu grup quan ha estat l'hora de defensar aques
ta Comunitat, quan teía plantejaments autonomistes, quan 
tractava de ser ella mateixa, quan tractava d'al¡;;ar el cap 
amb la dignitat que ens han demanat. 

Allargar la temporada turística? Per allargar la tempo
rada turística necessitam ofertes complementaries, unes 
ofertes complementaries que, curiosament, quan es propo
sen des d'un grup, no troben més que entrebancs legals, ju
rídics, de tot tipus, pero quan es pro posen des deIs ajunta
ments socialistes, no hi ha cap entrebanc. Vos te ha mencio
nat el Pla de Calvia. El Pla de Calvia, precisament cercant 
aquest allargament de la temporada turística no un, ni dos, 
ni tres, ni quatre, ni cinc, sis camps de golf, duia prevists. 1 
el seu grup, a un municipi on la responsabilitat de la comis
sió de govern és seva, a un paisatge que estA protegít acaba 
de donar llicencia per fer un camp de golf, amb I'abstenció 
del PSM i l'absencia, aquell dia fortuIta del President del 

GOB local, que formaven la comissió de govern. Quines 
casualitats, senyors! Com podem entrar a allargar les tem
porades turístiques sense anar modificant allo que és la pe
tició de la societat. Com podem cercar consens entre les 
forces polítiques si partim d'aqueixes diferencies tan gros
ses? 

Palau d'exposicions: el volem, el cercam. Quan hem 
trobat un Uoc adequat per realitzar-Io hi ha hagut dificul
tats d'ordre urbanístic, respectables, clar. El projecte s'ha 
retardat. No hem sortit reclamant contra el pla d'aquest 
municipi que no ens permetia realitzar-lo aquí on era una 
possibiliat realment material de fer-lo. Ara hi tornar a ha
ver una possibilitat, gracies a la col·laboració, gracies al fet 
que a la fi, el Govern central fa una inversió a l'aeroport de 
Palma, Uoc adequat i hi ha una possibiliat que tal vegada 
puguem entendre'ns a bastament entre tots perque s'ubiqui 
aBa, ja que ellloc no és dolent. 

Pacte intersectorial. Bé, jo crec que va ser una bona 
idea. La varem intentar dur a terme. El Govern no pot 
comprar i vendre en nom deis altres. Hi va faltar voluntat 
per part deIs dos grups que havien de dur a terme aquesta 
situació. Espera millors moments, perque no dubtam que, 
com a idea és valida, que com a actuaci6 és bona, per a 
ambd6s sectors i que arribara el moment adequat en que hi 
hagi la suficient mentalitat coincident per poder-lo dur a 
terme. No amb una totalitat, no amb grans números, pero 
sí amb bastants de les gestions. I la prova és que les petites 
mostres que hi ha d'aquestes realitzacions són bones i que 
els contactes mantinguts a niveIls més petits deIs que nosal
tres volíem, entre sectors productius d'agricultura i els sec
tors consumidors turfstics estan donant bon resultat i com 
que som un poble una miqueta envejós i si I'enveja fas ti
nya tots grataríem, hi comen¡;;a a haver una inquietud d'uns 
per copiar els altres i així els melons que d'una ·mida deter
minada i d'una categoria especial, d'una forma permanent 
determinats productors de la zona de Petra i de Son Mes
quida realitzen per a determinades empreses turístiques no 
dedicant-se a altre subministrament més que aquest i a Fe
lanitx estan entrant pels ulls als altres. 

És difícil . explicar a la gent quin és l'objectiu que hi ha 
fíns que el toquen. Hem coHaborat amb una serie d'ells, 
s'esta realitzant la demostració més palpable que és la de 
veure com viuen uns agricultors que a aixo es dediquen i 
com poden defensar -se aquells que desgraciadament no 
agafen aquest camí. 

El pla de l'oferta turística. Efectivament, un silenci. No 
el vaig anomenar. Un incompliment? Tampoc. Que no 
l'hem acabat? Cert, pero tampoc encara no hem partit, ni 
en feim comptes. Hi continua m fent feina. Ens ha resulta! 
més difícil que no ens pensavem, pero després de tates les 
consultes necessaries, el camí esta empres i tan prest com 
puguem el tendrem aquí i així no em tornaran a dir que hi 
ha un silenci. 

Batalla contra els operadors turístics o batalla a favor 
deis nos tres empresaris? No és igual Arnau que mestre Ar
nau. No anam contra ningú. Tractam de defensar els noS
tres interessos i no hi som tots soIs. Empresaris d'aquestes 
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iUes ja han presenta: s~temes de comercialit~ciÓ pr~pis 
que nosallres apLaudm~ 1 per aqu~t cam! contmuarem im
pulsanl, pero no ens dlgUlD que aIXo és una batalla nostra. 
El Vibre blanc que el seu ministre va presentar, posa 
aquesta mesura com a de primer 'ordre. Senzillament per 
una raó. claJa i evideot. Aquell hoteler que fa anys, abans 
de la comoditat que representa el mes de juny firmar els 
contractes de la temporada de l'any següent, quan el mes 
d'octubre tancava el seu hotel i agafava la maleta i se n'ana
va a visitar les ag~ncies de viatges angleses i anava a CÓrrer 
els palsos nordics cercant una clientela, cercant aquells que 
eren clients propis del seu establiment, perqu~ hi havia una 
relació comercial, aquest ha pogut suportar més flkilment, 
perqué té una clientela propia, la Huita contra la imposició 
deIs preus. 1 com més independencia tengui cada empresari 
en el moment d'haver d'anar a contractar, més poc en mans 
de la demanda exigent estara. 

Cree que aquesta és precisament una de les c\aus, sen
se anar contra ningú i respectant el benefici que ha suposat 
la preferencia que determinats o que tots els operadors tu
rístics han tengut per a les nostres illes i que continuen ma
nifestant. 

Provocar l'acceleració del creixement de I'oferta. ]0, 

abans, ja he intentat demostrar que l'oferta creixia amb 
aquest ritme determinat i que precisament les nostres dis
posicions anaren a cercar dos objectius: aturar un cert crei
xement de I'oferta i, en segon lloc, que I'oferta que sortfs 
fos d'una qualitat absolutament distinta a aquesta oferta 
que s'havia realitzat durant molts d'anys, que pareixia com 
si tenguéssim la imaginació acabada i esgotada i tots els ho
te\s s'assemblaven un a l'altre com un ou a un altre. Era 
una fórmula d'estimular una oferta distinta, a més a més de 
returar l'oferta. 

Presdigitació permanent. Si ho hem aconseguit, ben 
haja. Almenys qualque cosa hem fet bé. El dia llunya en 
que no servim per governar aquestes illes, podrem anar de 
fira en fira practicant aquesta magia de mantenir la gent 
il·lusionada. Allo que no puc admetre és aquest, anava a dir 
"muntatge", pero tal vegada no és així; aquesta presentació 
que ha fet de la nostra defensa de les segones residencies. 
La primera part és correcta, llevant allo deIs kuwaitians, 
perque ho estan passant molt malament i els saudites per 
por que ho pass in molt malament. 

Cree sincerament - i ho hem defensat - que de cara a 
un futur, i amb la liberalització deIs preus del transport ae
ri, tenim una gran possibilitat, atesa la situació geografica, 
la situació climatica, l'amabilitat de la gent d'aquestes illes, 
SI aconseguim tenir un poc més de seguretat ciutadana, que 
aquestes ilIes es converteixin en un lloc de segona residen
cia en el que s'entén per segona resid~ncia. 1 jo no he par
lat mai que la modificació i la transformació de ve lis hotels 
situats precisament a llocs complicats ens hagi de dur pel 
camí de la segona residencia, ni que la multipropietat sigui 
lampoc el model que nosaltres volem quan parla m de sego
na residencia. Parlam, molt al contrari, que aquell europeu 
que disposa d'unes possibilitats economiques tengui la iHu
sI6 de venir aquí amb un transport aeri barat a passar unes 
hores de descans, en el moment en que precisament la dis-

ponibilitat de temps lliure va augmentant de mes en mes i 
una mica amb I'ajuda de la divina provid~ncia, si fa que el 
mal temps torm a Europa i aquí se'ns mantenguin les bo
nes temperatures. 

Tanta sort que amb les inversions a zones turístiques i 
encara amb emperons, hi coincidim. Pero no només hem 
tengut silencis en materia tur[stica. No només hem tengut 
el Pla d'Inversions. Voste no m'ha parlat de la modernitza
ció de la planta d'allotjaments, ni de l'Institut de Promoció, 
ni de I'Escola de Turisme, ni de I'Escola d'Hostaleria, ni de 
la Llei d'Ordenació de les noves construccions, ni de la re
gulació de mesures de seguretat. Qualque cosa hem fet, en 
quatre anys, a més de magia; qualque cosa hem fet, en qua
tre anys, a més de venir a escoltar tot quant vostes ens han 
volgut suggerir. 

Ordenació del territori. Miri, l'ordenació del territori 
és un instrument per aconseguir harmonitzar ['fu; del sól. 
Que Ji he d'anar a explicar jo a voste? La gestió de recursos 
naturals, la dotació d'infrastructures i equipaments, el res
pecte pels valors culturals i el medi ambient i, encara que 
vostes no ho vulguin creure, ha constitult una preocupació 
fonamental del meu Govern. N'hi ha que ho admeten i n'hi 
ha que no, i diferim en el grau, perqu~ estam conven<;uts 
que era important per a les dues facetes sectorials d'aquei
xa política global. El turisme i l'ordenació d'aquesta oferta 
turística i la protecció d'espais naturals estaven sempre im
plicats dins els temes urbanfstics. Varem preveure una difi
cultat a ['hora de dur a terme les directrius, una dificultat 
en la seva elaboració, com en el plantejament turfstic del 
Pla d'Ordenació Turística. Per ventura ens ha estat encara 
més difícil d'allo que en un principi varem preveure, pero 
qualque cosa deu tenir de difícil que encara no hi ha cap al
tra comunitat que les hagi tretes, ni 1a de Madrid, comptant 
amb tots els mitjans que té per poder-ho fer. 

De totes formes, en ordenació del territori, no hem es
tat de mans plegades, com ha volgut suposar, perque ha 
passat molt per damunt per una s~rie de noms com si no 
representassin res. Es va elaborar la fase d'informació i 
diagnostic del pla ~e la Serra de Tramuntana i en aquest 
moment, la continuació del treball esta supeditada a l'ela
boració i l'aprovació del PROCOF. En aquest Parlament, 
s'hi troben també els criteris generals del pla de Mallorca. 
Es va elaborar la fase deIs Amunts d'Eivissa i la documen
tació, en aquests moments, s'ha lliurat al Consell Insular 
perque la continul. S'ha fet feina en la redacció deIs plans 
sec~orials: res idus sOlids, ordenació de I'oferta turística - ja 
ho tem dit -, pla de carreteres, pla de graveres, pla d'elimi
nació de fangs residuals - que esta en preparació -. 1 dins la 
mateixa poHtica d'ordenació del territori, en urbanisme, a 
més de la tasca legislativa a la qual voste ha fet referencia, 
per dur als consells insulars la compet~ncia que, per cert, 
han dit que era "impensada", no perque no fos aquest el 
nostre camí, sinó perque sincerament - i admetem, com ho 
varem dir ahir, que ens podem equivocar -, quan vos tes 
plantejaren aqueixes dues transferencies, era perque esta
ven conven<;uts que des d'alla diriem que no per poder-nos 
dir que a les illes menors, "no les estimen gens". No ho po
dré demostrar, com tampoc vos tes no poden demostrar 
quantitat de les coses que diuen aquí, pero ningú no ens 



7520 DIARI DE SESSIONS { Núm. 103/ 20,21 i 22 de novembre del 1990 

llevar~ aquest íntim pensament, aquesta íntima convicci6. 

Continuant amb els temes urbanlsties, no ens negaran 
que ja hem entrat de pie a preparar l'adaptaci6 d'aquesta 
vigent Uei del Sol que a vost~ ti preocupa tant, que hem 
coHabora1 amb 101S els ajuntaments com a fase pr~via per 
ajudar-Ios afer els seus instruments de planejaments. Hem 
coHaborat, com més que qualsevol, dins el cataleg d'espais 
naturals i per qu~ entrar en tants d'altres temes que allar
garien innecessariament aquesta intervenci6 meva - que 
voldria no fos tan llarga com la que Ii han donat a vost~, 
que li han donat quasi tant de temps com a mi ahir per 
plantejar el balanr; - ? 

Només unes pinzellades. El Pla de Mallorca es va de
fensar i s'oferíren al Govern central els mitjans oportuns 
perqu~ defensas aquest tema i ens va ser rebutjat pel Go
vern central. Quant a la ubicació deis residus solids de l'illa 
de Menorca, esperavem simplement que es decidissin a 
marcar-li des del Consell Insular sense cap actuaeió, fins al 
darrer minut, quin és el punt, el 1I0c. 1 no es preocupi: el 
meu Govern, si fa falta, decidinl aquí, on, com i quan. No 
estaran per nosaltres. 

He vist que li preocupava saber quina era la nostra po
situra respecte del cataleg d'espais naturals. No es preocu
pi: anam continuant les labors i hi aportam tata la nostra 
feina. Cree que aixo li pot donar idea de quin és el cam! 
que volem seguir. Ha fet una s~rie de suggeriments que no 
compartesc sobre IFEBAL, una s~rie de suggeriments en el 
sentit que modificar la política firal de cara a un futur és 
renunciar a la que hem fet, és adequar-nos a la situaci6, 
una adequació logica, perqu~ els sectors també van can
viant. 

Dues puntualitzacions al tema cooperatiu. Voste ha 
volgut suposar que la nostra aetuaeió a la CAP i AGAMA 
era anar en contra del principi cooperatiu i jo no ho pue 
acceptar. El que passa és que perqu~ hi hagi cooperatives 
hi ha d'haver cooperativistes que ho vulguin dur endavant, i 
en el cas de la CAP, no em negara - i hi vaig anar amb tes ti
monis de tots els grups polftics - l'esfon; que es va fer i la 
manca de voluntat que hi va haver per córrer un risco 1 hi 
varem insistir un pic i l'altre també, i solament aqueixa 
inercia de la iniciativa privada davant una falta de voluntat 
d'uns senyors per iniciar aquest procés cooperatiu ha pro
vocat la sortida d'altres alternatives que han fet viable la 
comercialització deis productes agraris d'aquest poble per 
altres vies, per altres procediments no cooperativistes. 

Tres quartes del mateix li podría dir del tema d'AGA
MA, perque hi va faltar voluntat en els qui ha tenien, hi va 
faltar voluntat en els qui cercaren de bell nou i una vegada 
més la iniciativa privada ha sorgit i encara, cregui'm, jo al
menys personalment, els donaré les gr~cies. Pero aixo no 
vol dir que no creguem ni que no ajudem les cooperatives. 
S'han fet ajudes, dins el 1990, només, per a capitalització, a 
COINGA, la de Sineu, la cooperativa del Camp de Sant 
Uuís, UCAME, la de Santa Escolastica, la d'ASPIRA, la 
deis agricultors mallorquins, la ramadera de Petra, I'agríco
la d'Inca, la cooperativa de Camp Mallorquí, la deis rama
ders agrupats, la Roqueta, la cooperativa de Sóller i la de 

Balears de fruits secs. Si no volgués ajudar les cooperatives 
no hauria fet res de tot aixo. 

L'hospital de Manacor forma ja part d'un altre tem; 
que és millor no remenar. Estava aprovat al final de la le· 
gislatura passada i en quatre anys, un batle socialista no hl 
pogut posar en marxa els terrenys necessaris perque el fes 
sin. Tenim la profunda convicció que en els pressupostJ 
d'enguany estaven pensant llevar-lo, igual que altres actua 
cions a una illa menor, i en concret Eivissa, i que no s'han 
decidit a la darrera hora i han dit que l'hospital el comen· 
~rien abans de les eleccions per por que qualcú se'ls meng 

Miri, Sr. Triay: de silencis, n'hem tengut i en tendrem 
d'errors, n'hem tengut i en tendrem. Per que? Aquest di¿ 
que jo vaig anar acompanyat d'alguns representants deiJ 
grups políties a la reunió de la CAP - una reunió amb més 
de mil persones -, vaig tenir la precaució de situar-ne al· 
guns deIs qui m'acompanyaven mesclats entre el públic pe] 
eoneixer un poe allo que pensava la gent, aixo que ningú ne 
s'atreveix a dir quan diuen: hi ha qualque cosa per opinar i 
tothom es calla i ningú no diu la verilat, pero xcrren per 
baix. Quan sortfem, un pages vell li demanava a un altre 
tampoc no molt jove que va sortir amb ell: "Tomeu, qu~ 
has entes?" Diu: "Jesús, Joan, que no venguis el mul, que 
encara ens tornara a fer falta." 

El meu grup i el meu Govern, durant molt de temps, 
vuit anys, i jo mateix, tenim ben ciar que hem lIaurat molt, 
que hem llaurat molt en bé de les nosúes illes, en bé d'a
conseguir noves possibilitats per a la nostra autonomia, 
que pot ben ser que els soles no els haguem servat sempre 
tot quant és necessari, perque per aixo, per fer una feina 
tan dura com aquesta, es requereix paciencia i un bon pols. 
S'ha d'anar passa a passa i sense aturar, pero també estam 
eonven~uts que encara haurem de Ilaurar molt més i, amb 
tota modestia, per aixo encara no hem venut el mul, perque 
l'haurem de menester. 

No hi haura per aixo cap canvi radical a la majoria d'a
quest Govern ni li fa falta a aquestes illes i no li fa falta per 
una raó molt senzilla i molt ciara: perque hi ha dues posi
tures i unes altres, que representen altres grups minoritaris 
i la que vostes representen no és valida. Miri: jo no sé si la 
que voste representa és valida o no. La socialista és enga
nyosa, demagogica, inaplicable i dolenta per a aquestes 
illes. Fixi's que en el principi, jo he dit "senyor representant 
del PSOE" i després he corregit per "portaveu", perque per 
ventura voste té un plantejaments en e.1s que sí creu, pero 
moltes vegades arribam a la conclusió' que voste, amb el 
que exposa perque ho exposa de cor no representa el 
PSOE. És el seu portaveu, pero no és el seu representant. 

Miri: estam conven<;uts plenament que allo que vostes 
pensen i creuen o aBo que vostes ens recepten, no és all6 
que apliquen, que vos tes, en cada moment, recepten una 
medicina, ens la recepten a nosaltres qua n l'hem de fer i 
quan l'apliquen, en duen a terme una altra de completa
ment distinta i és precisament per aixo, perque aixo es fa de 
cada vegada més patent, que ens tocara continuar llaurant 
en bé d'aquestes illes. 
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Moltes grAcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Per qu~ demana la paraula, Sr. López i Casasnovas? 

EL SR. LÓPEZ 1 CASASNOV AS: 

Sr. President, per al-lusions, perque quedi consignat a 
l'acta la falsedat d'una asseveració que ha fet el President 
del Govern de les Illes Balears respeete d'un vot d'un regi
dor del PSM a Mallorca. 

EL SR. PRESIDENT: 

No, no hi ha lloc. 

Té la paraula el portaveu del Grup SOCIALISTA, Sr. 
Triay. 

EL SR. TRIA Y 1 LLOPIS: 

Gnlcies, Sr. President. 

Jo som el portaveu del Grup Parlamentari SOCIALIS
TA, Sr. President de la Comunitat Autónoma, i no som res 
més. No es faci i1·lusions. Som el president de la Federació 
Socialista Balear, peró aixó és poca cosa. PerÓ més enlla, jo 
no ¡¡ puc donar. Ara, represento vint diputats. En teníem 
vint-i-un, pero un se'ns va canviar d'escó. 1 aquests vint-i
un diputats, vint diputats ara, són els que dins el Parla
ment, fan la política, i voten pels electors que han votat el 
Partit Socialista. Li agradi més o ti agradi manco. Per ven
tura li agradaria que ho fessin d'una altra manera, pero ho 
feim aixL 

De totes maneres, li vull dir que tampoc no s'estranyi 
que realment véngui jo aquí a oposar-me. El Sr. González 
Ortea, que parlara a continuació i que, com és normal, par
lara dels socialistes, no parlara del Govern, ho ha definit 
molt bé aixf m'ho han dit, esper que sigui una transcripció 
correcta a la ponencia de la reforma de I'Estatut d'Autono
mia, quan li van dir ni qu~ passa, idO, amb tantfssimes com
petencies com ara es plantegen?, continuara el Parlament 
amb dos pedodes de dos mesos?, no es planteja simultania
ment ja un parlament de funcionament estable i conti
nuat?" 1 va dir que no, perque realment, l'oposició són "pro
fesionales del incordio". 1 bé, la veritat és que, lIevant aixo 
de "professionals", perque no acabam de ser professionals, 
som afeccionats, pero som afeccionats "del incordio" i aixo 
és el paper que ens correspon mentre aquí un vot faci caure 
la balan¡;a cap a una banda o cap a I'altra, perque moUes 
vegad es , els escoltam a vostes i sembla que vos tes tenguin 
el VUitanta per cent del vot de la població i realment vostes 
tenen aquí la mínima majoria que es pot tenir, absoluta
ment inestable i degut a una transposició legítima, pero 
que a la vegada moralment podem considerar espúria, no? 

1 aquesta és la situació. La cosa esta bastant equilibra
deta, per tant, no sé si el mul l'ha de vendre o no, jo crec 
que no l'ha de vendre, pero per ventura no el podnl fer ser
vir. Jo realment pens que la seva situació és que sera aquí, 

n ~ 

aixo cree que és bastant indiscutible, pero no sé a quina fila 
seurA. Jo esper que segui un escó més enrera. Aixo és la fei
na i aixo és realment el que jo vull fer possible. 

El que ja no sé com fer possible és el consens aquest 
que voste periOdicament ofereix, pero que mai formalitza, 
no?, que mai convida després a parlar de les coses. 1 no 
perque hi hagi tantes divergencies, que n'hi ha, pero el con
sens es fa entre persones, entre poHtics, entre grups que te
nen divergencies. Si no hi hagués divergencies, quina neces
sitat hi hauria d'atracar positures per fer poHtiques possi
bies davant la inexistencia de majories estables o sufi
cients? Per tant, les divergencies no impossibiliten el tre
ball de dialeg i d'aproximació. El que passa és que jo cree 
que voste té una idea del que és el consens, que no és una 
idea compartida. Per a nosaltres, el consens no pot ser una 
política, com diría? de trueque o de venta y cambio. No pot 
ser baratar cromos. "Tu em deixes fer aixo i jo et deixaré fer 
aixo altre. n Aixo no és un consenso Aixo és un mercadeig, 
aixó són transaccions ocultes, són un intercanvi de deei
sions inconfessables que nosaltres, com a mínim mentre jo 
sigui el responsable d'aquest grup de diputats, no facilita
rem que es dugui envant. 

Per tant, aixó cree que és un element de partida que fa 
que es vegi com una impossibilitat de consens quan se su
posa que el consens i el dialeg polític són sobre planteja
ments generals, són sobre criteris generals, són sobre polfti
ques generals, no són sobre qüestions concretes, no són so- . 
bre aspectes absolutament particulars i que no aguanten la 
llum pública i els taquígrafs. 

Voste creu que allo que recpetam, després no ho pre
nem; d'aquesta manera ha he entes. La veritat és que del 
debar' d'avui, més que res es dedueix que si els seus discur
sos són allo que voste recepte i allo que recepta el seu Go
vern, realment, quan han passat els quatre anys aquesta 
medicina no l'han aplicada, que realment, les diferencies 
són tan brutals i escandaloses entre el que aquí ens ha estat 
explicant quan faltaven anys o faltaven molts de mesas per 
al final de legislatura i el que ens ha vingut a dir qua n ja no 
n'hi falten més que sis, que ja el balan(( és absolutament 
aferrat en terra i ja tates aquelles coses estan embastades, 
dones aixo que vos te diu "hem fet coses, no hem arribat a 
temps. " 

Les directrius d'ordenació territorial. Peró si voste 
consideren - o consideraven, jo no sé si encara ho mante
nen - que les directrius són imprescindibles, que són l'ins
trument basic de l'ordenació del territori, si era la prioritat, 
era la prioritat per a quan? No era la prioritat, ido, per a 
aquesta legislatura? Consideraven que quatre anys els se
rien insuficients per fer aquestes direetrius, vos tes, que van 
fer una !lei - perque aixo ho havien proposat vostes a la se
va llei, no va ser esmenat en el Parlament - que en vuit me
sas des de l'aprovació definitiva de la llei havien de tenir a 
informació pública un avan~ d'aquestes directrius? 1 en 
quatre anys aquest avan't no ha pogut sonir a llum pública? 
Ho tenen embastat o ho tenen abandonat? Jo cree que ha 
tenen abandonat. Jo cree que realment és una poHtica 
abandonada del Govern que no es pot confessar perque re
alment seria posar en evidencia que aquí es va a prendre 
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decisions cada dia, a influir les decisions de cada dia i a no 
comprometre'ns per les decisions de dema. I cIar, la planifi
cació suposa una autolimitació de les decisions. Un regla
ment és un sistema reglat de presa de decisions. Per aixo 
esta previament participat públicament amb les institu
cions, amb els ciutadans, amb els partits, amb l'opinió pú
blica. 

El Pla d'Ordenació de l'Oferta Turística: voste diu que 
no incompleix res. Bé, si considera res les no sé quantes re
solucions d'aquest Parlament que, ja ho he dit al comen~
ment, per voste les resolucions del Parlament són una cosa 
debil, una cosa feble, una cosa voluntarista, una cosa que 
no respon a persones com vostes, que tenen el pes de la 
porpra i ten en un sentit de la responsabilitat i ciar, aquí, en 
aquest Parlament, s'han aprovat - segurament amb més 
vots en aquella banda que en aquesta - quatre o cinc reso
lucions marcant termini per al Pla d'Ordenació de l'Oferta 
Turística. El darrer, per unanimitat, a proposta del Sr. Ric
ci, en el darrer debat, no sé quan, fa un any, devia ser. Bé, 
dones en aquest darrer, amb els seus vots, es va marcar el 
darrer termini, era la quarta prorroga. Esperem que efecti
vament ho facin i no que el duguin aquí, perque aquí no -
l'han de dur, per fl;lvor! Que la \lei no diu que l'hagin de 
dur aquí. El que han de fer és posar-lo a informació pública 
i aprovar-Io si realment troben que l'opinió és favorable. 
Aquí, no el duguin. Seria una manera com una altra de des-

_ fer-se del problema i de fer que fos impossible el seu com
pliment. 

M'ha fet una reflexió a la qual vull donar una resposta, 
sobre els nostre paper en relació "a l'autonomia", ha dit, jo 
supos que es deu haver volgut referir a coses més concretes, 
per ventura, a les competencies o a coses així, perque l'au
tonomia crec que tant nostra és com seva, com a mínimo És 
una referencia constant que voste fa en el seu discurs: "a
questes coses, de les quals tenim competencies, no les po
dem fer perque ens falten altres competencies". Bé, jo crec 
que aixo és un discurs inconsistent. Jo no sé si Ii és rendible 
polfticament - aixo és problema seu - pero realment, nosal
tres li hem d'insistir en allo que hem dit aquí prou vegades 
i en el que estic segur que farien vostes si - tant de bo no es 
do ni per ara, aquesta situació - tinguessin la responsabilitat 
del govern d'Espanya. Em referesc al Partit Popular. L'am
pliació competencial gota a gota no és un camí. Aixo no és 
un caml. No hi pot haver una permanent ampliació gota a 
gota de les competencies de les comunitats autonomes. 

L'ampliació competencial ha de venir, entenem nosal
tres, i esperem que entenguin també vostes, ha de venir per 
un pacte general, polHic i institucional, els dos, per ampliar 
d'una manera simultania, si no conjunta, si no igualitaria, 
simultania, els sostres competencials de les comunitats per 
arribar a una situació de funcionalitat nova de les comuni
tats auto no mes i de funcionalitat nova de l'estat. Aquesta 
és la nostra posició, una posició que basicament ja teníem, 
pero que hem referendat amb alguns matisos en el darrer 
congrés del Partit Socialista que s'ha celebrat fa molt po
ques setmanes. 

1 voste ho sap perfectament i crec que aixo és una posi
tura tan racional, que realment la resta, aquesta insistencia 

permanent, "no podem actuar perque no tenim competen
cies", pero a més amb contradiccions tan flagrants com dir 
"no podem actuar en materia d'aigües perque no tenim 
competencies" quan realment vostes tenen tota la capacitat 
de decisió i allo que necessiten són recursos, i aquests re
cursos els tenen en els pressuposts generals de l'estat si re
solen els documents previs per poder-los fer efectius. 1 a la 
vegada diuen: "ah!, és que l'Ajuntament de Palma és inca
pae; de resoldre els seus problemes". Com quedam? És una 
competencia que vostes consideren insuficient per resoldre 
els problemes de I'aigua o és un problema estrictament mu
nicipal d'uns municipis que són incapac;os de resoldre els 
seus problemes? Cree que hi deu haver algun tipus de con
tradicció en aquest tipus d'argument. 

Pero a més, en aquest tema de I'aigua, ja que el cit, és 
que políticament a vos tes els pot interessar, per ventura -
em sembla una política realment lamentable, pero els pot 
interessar - que el problema de l'aigua no es resolgui men
tre a Palma hi hagi un batle socialista, com sembla ser i tot
hom ho entén així, que és el que fan, pero és que realment 
no és aquest, el problema. El problema de I'aigua no és de 
I'Ajuntament de Palma, és de tots els ajuntaments. Jo tenc 
aquí una serie d'analisis fets amb la nova legislació, que 
duu dos mesos en vigor i li diré que de tots els punts de la 
costa de les mes Balears, que n'hi ha moits, analitzades les 
aigües amb aquest criteri, només són potables l'aigua de 
Deia, de Valldemossa i de Banyalbufar, municipis de la 
Serra i l'aigua de Portocristo. A Menorca, cap i a Eivissa, 
cap. Hi ha una llista llarga, d'analisis, no és una. Tots 
aquests abastiments d'aigua donen aigües sanit<lriament no 
potables amb la nova reglamentació comunitaria. 1 el pro
blema, de qui és? De cadaseun d'aquests ajuntaments? Ca
da un d'aquests ajuntaments, aYlladament, ha d'anar a cer
car aigua potable als altres municipis, a les altres comar
ques? Aixo no té cap sentit. És cIar que són'vostes, en l'e
xercici de la funció de govern, que han de resoldre un pro
blema d'aquesta envergadura i un problema que a més és 
absolutament supramunicipal. Crec que haurien d'agafar-se 
aquest terna, encara que falti poc temps, encara que pensin 
que el mul, el tornaran a necessitar, crec que aquest proble
ma ara, ara se l'haurien de prendre encara una miqueta se
riosament, en els mesos que Ji queden, perque crec que hi 
ha importants oportunitats de trobar una fonamental coo
peració per resoldre. 

Voste diu que, amb el tema de les segones residencies i 
de la multipropietat, que no ens entenem, que feim inter
pretacions distintes. Jo m'a legro de enlir~ho, que vos te ho 
digui. El que passa és que aL"{o que voste diu i allo que el 
Govern fomenta i all0 que el hOlelers consideren que el 
Govern els afavorirA és aixo, eh? Ho hem de tenir ciar, 
també. Hi ha unes aJtres aspiracions clarament muntades, 
en aq uest terna, i hi ha unes expectatives claríssimes per 
part d'hotelers individuals i de cadenes, de desinvertir a ba
se de transformar els seus edificis a zones especialment sa
turades i delicades en aquest tipus de segones residencies 
individuals, en propietat, en unipropietat o en multipropie
tal. Atenció, perque crec que aquí es pot crear - perque es
ta succeint, ja, aixo, en petit escala pero ja esta succeint - es 
pot crear un gravíssim problema. 
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Mesures de seguretat contra incendis: com que veig 
que vost~ ja dóna per feta l'aplicació generalitzada de les 
mesures de seguretat contra incendis a totes les instaHa
cions turístiques, hoteleres i extrahoteleres, els convit que 
dema ens votin una resolució que presentarem per la qual 
enguany no obriran, quan comenci la temporada, perqu~ el 
Govern ho impedira - si s'aprova la resolució - aquells ho
tels o apartaments que no compleixin les mesures de segu
retat contra incendis. Aix[ estam tots d'acord i hem acabat 
el problema. 

1, per acabar, perque realment tampoc no hem d'abu
sar delllum vermell, que efectivament podria arribar a I'ex
trem, absolutament normal, que tinguéssim quasi quasi el 
mateix temps, com passa a altres parlaments, i voldria dir 
que tal com han plantejat, bé, en primer lloc, vull deixar 
molt cIar - ho he dit, pero potser no ho hagi dit prou cIar, 
amb prou pulcritud - que desig el mmm exit als hotelers 
que fan moviments associatius per fer una poHtica de man
teniment de preus. Naturalment. És que jo he dit que pre
cisament aixo que aqu[ encara no hem sabut fer, és allo que 
els operadors tur[stics han fet i els ha donat aquest resultat, 
un resultat de, amb molt menys viatgers, tenir uns benefieis 
eeonomics molt superiors. CIar que ho desig, pero aixo no 
vol dir que hagin de participar en una croada que ningú no 
avala - aixo és la veritat - contra els operadors turístics. 
Ningú no l'avala de veritat. L'avalen no donant la cara. Per
que realment, si ens posam en aquest pla, una bona resolu
ció d'aquest debat seria que el Parlameñt aprovi, faeulti el 
gavern perque cre! un lobby que influesqui a Anglaterra en 
el Labour Party per aconseguir que guanyi les eleccions, 
perque al cap i a la fi, la clau deIs problemes tur[stics del 
sector britanic estan precisament en quina polltica econo
mica fa el govern que fa la senyora Thatcher o el govern 
que pugui venir deIs laboristes. Per tant, seria una bona re
solució que el govern conservador democristia, cenyista i 
lliberal de les Illes Balears promogués un fans d'interven
ció, d'ajuda, perque els laboristes guanyin les eleccions a 
Anglaterra, perque aixo ens donara un ban benefici econo
mico 

1 per acabar, Sr. Cañellas, una qüestió obligada: des
prés de constatar l'abisme que separa els seus discursos que 
periodicament ens ha llegit. Cree que la seva presencia en 
aquest Parlament, pres~ncia activa a la tribuna hauria estat 
desitjable que fas molt més intensa, pero en aquests que 
ens ha llegit en els quatre anys de legislatura, mostra una 
tal dissociació amb la realitat poJ[tica que cree que s'atraca 
l'hora que, per voluntat deIs ciutadans de les Illes Balears, .. 
faei una passa enrera. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr. President de la Comunitat Autono-
ma. 

Si em permeten introduir un to desenfadat, el temps 
del Parlament no és un tema de l'estat de la Comunitat. Té 
la paraula el Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LA CO
MUNITAT AUTONOMA (Gabriel Cañellas i Fans): 

Gracies, Sr. President i admet la correcció per oportu-
na. 

Surt en tom de r~plica quasi quasi per cortesia, perqu~ 
realment no hi ha peu dins allo que ha estat el seu tom, si 
no fas perqu~ m'interessari aclarir un sol punt. És el punt 
de l'aprofundiment en l'autogovern, en les cotes d'autogo
yerno Perque vost~ ha volgut suposar que no interessa el 
sistema de gota a gota i sí convendria i seria oportú el siste
ma de bloes. 

Bé, a nasal tres ens és igual, pero que arribi. Pero és 
que ni gota a gota ni en bloes. És a dir, hi ha comunitats a 
les quals es pot plantejar que a partir del mes que ve ten
guin l'INSALUD i a nosaltres que som l'única, l'única! que 
queda sense tenir la de menors, públicament i notoria, 
se'ns diu que no per no establir un precedent. Se'ns diu: 
"teniu tata la raó"; se'ns diu: "no hauria de ser aOO"; es reco
neix que a l'hora de fer les redaccions oportunes hi va ha
ver un error material, pero ni els erros materials no es mo
difiquen quan es tracta d'aquesta Comunitat. L'INSALUD 
a Navarra, el tendran a partir del mes que ve i a Gallcia es
tan així-així, només falta una petita discussió en temes de 
preus. 

Bé, si a vostes els ha d'anar més bé donar-nos suport 
en bloc, en bloe els brindarem la reforma de l'Estatut i en 
bloc tampoc no ens el votaren. Tota la resta, de qui convé 
que guanyi a qui, de qui convé que guanyi per arreglar el 
mercat britanic o si jo he de seure en aquest escó o un escó 
més amunt no és competencia d'aquest Parlament avui. Ho 
sera després de maig, aixo del meu escó i deIs anglesos el 

. resultat d'alla. Que Déu repartesqui sort o reconegui els 
merits i les equivocacions de cadascun. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. GONZÁLEZ ORTEA: 

Sr. Presidente, Sras. y Sres. Diputados. 

Consumida ya una parte tan amplia de la legislatura, el 
repaso anual de la situació poUtica de nuestra Comunidad 
invita a mirar la labor institucional de forma panorámica y 
a detenerse en los puntos más sobresalientes que a lo largo 
de los últimos afios han ido conformando la realidad actual 
y, a buen seguro, señalan el camino para un inmediato fu
turo. 

El Presidente hizo ayer una exposición completa de la 
filosofía que ha inspirado su acción de gobierno, además de 
pormenorizar las áreas de actuaciÓn. Desde el punto de vis
ta parlamentario y para un grupo que coincide con esta fi
losifía y que viene dando apoyo a aquellas acciones en cada 
uno de los sectores, se hace imprescindible sefialar hoy 
aquellos aspectos que han supuesto una mayor confronta-
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ción en la Cámara y que han tenido de alguna manera, un 
mayor eco en la opinión pública. 

No descubro nada nuevo si, en este orden de ideas, 
empiezo por afirmar que el tema más debatido, a lo largo 
de los tres últimos afias, ha sido el de la ordenación territo
rial, entendieno esa ordenación en el sentido más amplio 
del concepto, que engloba acciones prácticamente ne todos 
y cada uno de los departamentos del gobierno. En torno a 
ella ha girado una gran parte de la actividad parlamentaria, 
incluso en áreas aparentemente distintas, como las de sani
dad o cultura. 

La ordenación del territorio requiere planes, y éstos 
precisan de medios técnicos, jurídicos y económicos para su 
redacción y para su desarrollo, y de entre ellos son, a nues
tro juicio, estos últimos, los económicos, los que han veni
do dificultando más la labor de gobierno. 

Está fuera de toda duda que la financiación de nuestra 
Comunidad es insuficiente y así lo ha reconocido mayorita
riamente esta Cámara todas cuantas veces se ha discutido 
aquí el tema. 

Frente a ello, la acción de gobierno no se ha limitado a 
la persistente reclamación ante la Administración central 
para conseguir un trato más justo, sino que ha puesto en 
práctica las medidas necesarias para paliar en lo posible esa 
insuficiencia, como son: la mejora sustancial de la recauda
ción de tributos de su competencia; el tratamiento integral 
de la función pública, con elevación de rendimientos que 
permiten destinar mayores recursos a la actividad inversora 
sin perder el control del gasto público; la utilización pru
dente, pero enérgica, del endeudamiento, para hacer frente 
a las necesidades inversoras más inaplazables a los grandes 
planes del gobierno o a las emergencias consiguientes a ca
lamidades inesperadas y finalmente la propuesta de tribu
tos sobre el juego, pendiente aún de decisión parlamentaria. 

Nuestra Comunidad necesitaba una transformación de 
sus estructuras que, sin ser traum¡'Hica, permitiera acomo
darlas a las necesidades de este tiempo, y esa transforma
ción está en marcha, en lo que a la Administración pública 
alcanza, gracias a esas medidas financieras fundamental
mente, y no olvidemos que, si bien, como ayer apuntaba el 
Presidente y hoy se ha vuelto a discutir, el sector público en 
Baleares tiene un peso relativamente pequeño desde el 
punto de vista cuantitativo, su efecto indirecto en el estí
mulo de la iniciativa privada es muy importante. 

Nuestra calidad de vida requiere fuentes de riqueza y, 
entre ellas, no cabe ddua de que la fundamental es el turis
mo. El envejecimiento de los establecimientos, el exceso de 
oferta, la necesidad de elementos complementarios que ha
gan que nos visiten personas de mayor poder adquisitivo, 
la inadecuaciÓn del entorno urbano y las exigencias medio
ambientales cada vez mayores han ocupado la acción del 
Gobierno, que ha sabido responder con eficacia a estos 
problemas. Ah! están la ley que da paso al Plan de moder
nización de alojamientos turísticos y la de Inversiones y 
mejoras de infraestructuras turísticas, además de los decre
tos que regulan las exigencias mínimas a los nuevos esta-

blecimientos; en este paquete legislativo no puede olvidar
se la Ley de Campos de golf; esta ley, tan discutida en la 
Cámara, los criterios para la redacción del Plan de puertos 
deportivos, así como el tratamiento del agroturismo, son 
piezas, a nuestro juicio, claves en el diseño de la nueva fac
hada turística de las islas y, por ello, la actitud de nuestro 
grupo es de apoyo decidido a su desarrollo. 

El problema de las infraestructuras trasciende, a nues
tro juicio, el ámbito turístico, ya que somos los habitantes 
de Baleares los primeros llamados a usar de estas infraes
tructuras, por lo que su adecuación a la demanda es, ante 
todo, y sobre todo, un problema de calidad de vida propio, 
un problema de calidad de vida nuestro. 

El esfuerzo que se ha hecho en este aspecto desde el 
Gobierno es patente; basta asomarse a los presupuestos de 
la Comunidad de estos últimos años para comprobar que 
las inversiones en reparación y mejora de carreteras, y en 
captación y depuración de aguas, fundamentalmente se han 
llevado la parte más importante del capítulo; en menor me
dida la adecuación de puertos, ya que - como todos, sin du
da, saben - los de mayor tráfico de la Comunidad son de 
competencia estatal. 

Debo señalar aquí que las riadas catastróficas del año 
pasado y de éste movilizaron nuevos esferzos en este cam
po, acometiéndose }mportantísimas obras de encauzamien
to de torrentes; y de limpieza y conservación, que nunca ha
bían sido objeto de tratamiento por parte de la Administra
ción central, en nuestras islas, y para los que no se hablan 
traspasado medios económicos de ninguna clase. 

Paso muy importante en materia de infraestructuras 
fue el traspaso a los coilsells insulares de los medios para 
dotar a los municipios de las redes de abastecimiento y sa
neamiento, que les ha permitido acometer planes ambicio
sos para que, en un futuro próximo, ninguna población de 
Baleares carezca de tales servicios. 

Retornando el hilo conductor de este repaso, debo re
ferirme a las actuaciones en materia medioambiental, que 
si también están relacionadas con la demanda turística, no 
cabe duda que son, ante todo, una vez más, exigencia de 
nuestros conciudadanos. 

Prescindiendo de la labor en materia de aguas, a la que 
ya me he referido, debo citar en primer término el catálogo 
de espacios naturales que envió el Gobierno a la Cámara y 
dió origen a la proposición de ley actualmente en estudio; 
en este campo tan controvertido, es necesario recordar hoy 
la voluntad del Gobierno que se plasmaba en este catálogo: 
recoger, a partir de los estudios de ICONA e INESE, los 
espacios de mayor interés de la Comunidad desde el punto 
de vista biológico, geológico, paisajístico, geográfico, etc. y 
tras someterlo a la consideración de la Cámara, estudiar en 
profundidad sus necesidades y plasmarlas en un plan a me
dida, conforme a lo dispuesto en nuestra Ley de Ordena
ción territorial. 

Nuestro grupo ha considerado siempre este plantea
miento corno el más adecuado, y así lo ha venido manifes-
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tanda reiteradas veces, tanto desde el punto de vista de la 
defensa de nuestra riqueza natural, como de la seguridad 
jurídica del administrado. Otros avances importantes, en 
materia medioambiental, los constituyen los decretos refe
ridos a la redacción de estudios y a la evaluación del impac
to ambiental de las actividades públicas y privadas más sig
nificativas, la lucha contra los incendios forestales, el per
manente control de contaminación de aguas y el importan
tísimo Plan de residuos sólidos, culminado ya en lo que se 
refiere a la isla de Mallorca, así como la ordenación de can
teras, cuyos criterios vimos aquí. 

En muy estrecha relación con la defensa del entorno 
natural y de nuestras fuentes de riqueza están los esfuerzos 
del Gobierno para poyar al sector agropecuario, gravemen
te afectado por problemas de competitividad y de deseco
nomías de escala que diffcilmente son resolubles y que se 
agravan con nuestra incorporación al mercado único euro
peo, además de resultar mucho menos atractivo que el sec
tor turístico, tanto para los medios de capital como para 
los de trabajo. Es evidente que se necesitan nuevos cami
nos que, sin desvirtuar el campo, permitan obtener de su 
explotación otros beneficios, a la vez que se reinviertan 
parte de los obtenidos en el turismo en mejorar las condi
ciones de vida en el medio rural. Entrarnos aquí otra vez en 
la acción de gobierno en materia de mejoras de infraestruc
turas, a la que me he referido antes y también en la de 
equipamientos, entre los que deben destacarse los de carác
ter cultural, social y recreativo, tales como bibliotecas, mu
seos, clubs de tercera edad,' etc. y los de carácter sanitario, 
como son los centros de asistencia y consulta y los de aten
ción permanente. El reparto geográfico equilibrado y la 
consecución de una gran accesibilidad de los ciudadanos, 
rurales y urbanos, a e¡>tos equipamientos es también un 
modo muy importante de ordenación territorial. 

A nuestro juicio, en resumen, se ha hecho una labor 
necesaria y eficaz en este campo y tiene y tendrá en los 
años venideros una notable repercusión en la sociedad ba
lear. 

El desarrollo turístico y urbanístico ha sido comparado 
en este Cámara no hace mucho tiempo a un caballo desbo
cado; tal vez lo fue tiempo atrás; ahora hay quien quiere 
frenarlo, incluso matar el caballo; nuestro grupo piensa 
que lo más adecuado es ponerle el arnés y llevarlo por las 
riendas, y por ello pensamos que el Gobierno ha cumplido 
bien su misión en este legislatura. 

Pero nuestra intervención hoy, aquí, se quedaría corta 
si a estas alturas del debate no entráramos más a fondo en 
algunos de los temas que se han tratado esta tarde y que 
dan, desde los escafios de la oposición, una visión distinta 
de la nuestra. 

Directrices de ordenación territorial. Es cierto que no 
se han presentado ante esta Cámara. Sin embargo, también 
lo es que la Ley de Ordenación territorial prevé dos cami
nos distintos para alcanzar la planificación completa de las 
islas. Uno es el de las directrices, globlal, completo, dirta
mas que es la planificación desde la absoluta posesión de 
todos los datos y de todas las soluciones. El otro camino es 

el de la planificación paulatina, por sectores, por modos, 
desde el conocimiento parcial y la actuación inmediata. A 
mí, me parece que una adecuada combinación de ambos es 
lo que mejor podría solucionar, por un lado los problemas 
acucian tes, diarios, diría yo de gobierno, y por otro la nece
saria coordinación del conjunto. 

Hemos visto aquí criterios de carreteras, canteras, 
puertos deportivos, residuos sólidos, sanidad, servicios so
ciales, asistencia social, criterios también de suelo no urba
nizable, y se nos anuncian otros como el del Pla de Mallor
ca o los que, consecuencia de la Ley de Espacios naturales, 
deben recoger extensas áreas de las cuatro islas. 

Esta actividad, lejos de la desidia, no exime al Gobier
no de la definición de las directrices en su conjunto, pero 
es evidente que,deja manifiesta su voluntad planificadora y 
ordenadora, y tras su discusión en la Cámara permiten vis
lumbrar cuál es la voluntad de la Comunidad entera aquí 
representada. Otras cosa es, y ya lo hemos dicho otras ve
ces, que a algunos grupos no les gusten: estamos convenci
dos de que tampoco les gustarán las directrices que, en de
finitiva, no deben ser sino el compendio estructurado de 
esos criterios y de los que se refieren a ámbitos menos 
apremian tes. 

El Presidente se ha referido a la recesión del sector de 
la construcción. No es un fenómeno exclusivamente balear. 
La crisis mundial, a la que también se ha hecho alusión 
desde esta tribuna, ha provocado una psicosis de recesión 
generalizada, a la que el sector de la construcción es muy 
sensible, como lo es, en general, gran parte del sector in
dustrial. 

El problema, aquí, está agravado por el del exceso de 
oferta turística y las mayores exigencias urbanísticas, sin 
que el sector público pueda, como en otras latitudes finan
cieramente más favorecidas - supongo que no necesito 
nombrarlas -, suplir suficientemente estos efectos. 

No obstante, estamos convencidos de que la moderni
zación de alojamientos turísticos, que debe producirse no 
sólo por la aplicación de la ley, sino por un principio de 
compelitividad evidente, y por el viejo pero formidable
mente vivo mecanismo del mercado, asl como el inicio del 
camino de la rehabilitación de edificlOs que, lógicamente, 
debe crecer mucho en los próximos años, estamos seguros 
que darán respuesta al problema. Disponemos de daros eu
ropeos que indican que la panicipad0n en el sector de la 
rehabilitación, reparación y manrcnimiemo de edificacio
nes representa en los ocho países más industrializados de la 
Comunidad Europea una media del 32% de la actividad 
constructora, en tanto en España es solamente del 15%. 
Baleares está en una posición a nuestro juicio óptima para 
aumentar notablemente esa participación. 

Agricultura. Este el es tema que, probablemente por
que debo confesar que lo conozco insuficientemente, he es
cuchado siempre con mayor atención en esta Cámara. Ya 
he aludido antes a los problemas de competitividad, de es
cala y de falta de atractivo para capital y trabajo. Creo que 
en eso estaremos todos de acuerdo, así como en que es en-
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cesario, por ello, modernizar explotaciones, atender a la 
formación del payés, agilizar su capacidad de adaptación a 
aquellas explotaciones que en cada momento puedan ser 
rentables, ayudar a la financiación, echar mano de cuantos 
recursos puedan llegar de Bruselas o Madrid y, por fin, dig
nificar y elevar las condiciones de vida rurales y acudir en 
su auxilio ante contingencias catastróficas. Todo ello se es
tá haciendo y además, incluso se ha entrado en una poUtica 
claramente proteccionista, fomentando cooperativas, bus
cando un pacto intersectorial, aspectos éstos en los que 
también hemos estado todos de acuerdo. 

No obstante, ello no es suficiente y el Gobierno propo
ne introducir nuevos elementos de revitalización, como el 
turismo rural y el agroturismo, en línea, por cierto, con lo 
contenido en el Libro blanco nacional del turismo, al cual 
antes se refería el Presidente; hace cosas como el plan, que 
se nos anuncia, el plan del Pla de Mallorca. ¿Qué más pue
de hacerse? ¿Dónde están las fórmulas mágicas que al pa
recer atesoran algunos grupos de la oposición? Confieso 
que yo llevo toda la legislatura esperando escucharlas. 

Golf, puertos deportivos y urbanismo. El tema de la 
mejora de las condiciones rurales nos lleva directamente a 
este otro: el del impulso turístico de zonas menos favoreci
das. 

Estamos en una fase sumamente curiosa. El anuncio 
de la realizaciÓn de cualquier proyecto de importancia es 
suficiente para desencadenar en su contra un torrente de 
descalificaciones e improperios que, además, acaban dedi
cándose al Gobierno, al que sistemáticamente se acusa de 
connivencia con cualquier promotor de estas actuaciones o 
de estos proyectos. 

No importa que el proyecto sea de un campo de golf, 
un puerto deportivo o de una urbanización nueva, salvo 
que se situen en ayuntamientos privilegiados. Tanto da que 
corresponda a un área interior o costera y si no estaba en el 
catálogo de áreas naturales, se presenta una enmienda de 
inmediato para que se incluya en él, ya que el valor natural 
del suelo parece estar en relación directa con el interés que 
pueda tener un promotor en desarrollar en él un proyecto. 

Es cierto que hay grupos y partidos que hacen bandera 
de una completa moratoria en este tema, de la muerte del 
caballo a que antes me refería. Pero al resto de grupos de 
esta Cámara, a quienes piensan que el respeto y la conser
vación de la naturaleza es compatible con la ejecución de 
proyectos que van en beneficio de nuestro turismo, de 
nuestro mundo rural, de nuestro nivel de vida, en definiti
va, yo les preguntaría: ¿hasta cuándo van a seguir a rueda 
de planteamientos maximalistas que no coinciden con los 
suyos? ¿No es mejor llegar a acuerdos sensatos y sobre to
do duraderos, con un gobierno que, se quiera reconocer 
públicamente o no, ha dado pasos muy importantes en este 
terreno? 

Reforma del Estatuto. Es inevitable que en el debate 
salieran algunos temas institucionales. El primero, el más 
importante para nosotros, es el de la reforma del Estatuto. 
Por cierto, Sr. Triay, el encargado de hacer chistes en la Po-

nencia de reforma del Estatuto no soy yo; es su compañefl 
ahora ausente y que, por consiguiente prefiero no nombral 
pero que usted sabe de quién se trata. Decía que lo más im 
portante para nosotros es este de la reforma del Estatutc 
especialmente en materia de competencias. Cada añ, 
hablamos de este asunto, pero felizmente, hoy disponemo 
ya de un texto dictaminado en la correspondiente ponenci. 
y por mayoría, lamentablemente, no por unanimidad; pen 
sí por mayoría, y mayoría amplia. Pronto viajará a Madrid 
Sr. Presidente: las competencias que usted reclama irán el 
ese texto. Puede usted estar seguro de que cuando se quej: 
de insuficiencia competencial, una gran mayoría de la Cá 
mara y por consiguiente, de los ciudadanos que esta Cáma 
ra representa está de acuerdo con usted. 

Traspaso de competencias a los consells: sólo un apun 
te. No han podido comenzarse mejor: con el urbanismo y 1< 

habitabilidad que se entregan por parte del Gobierno a lo: 
consells insulares en medio de un consenso generalizado ~ 

sin confrontación política ni económica; fíjense en la dife 
rencia con otros traspasos institucionales. Y no vaya deta· 
llar más, porque luego me dicen que en vez de hablar ai 
Gobierno, que es a quien yo hablo, que hablo a los socialis· 
taso Es evidente que en este tema de traspaso de competen· 
cias en materia de urbanismo y habitabilidad, no me cab( 
más que felicitar al Gobierno y felicitar a los tres consell~ 
insulares. 

y nada más, Sras. i Sres. Diputados: la larga duraciÓn 
del debate, que habremos de continuar mañana, y lo avan· 
zado de la hora me aconsejan concluir. 

Muchas gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr. President del Govern de la Comu
nitat, el Molt Honorable Sr. Gabriel Cañellas. 

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LA CO
MUNITAT AUTONOMA (Gabriel Cañellas i Fans): 

Gracies, Sr. President. 

No em duu fins aquí, en aquest moment, simplement 
la cortesia de respondre un grup que és a més el meu sinó 
que, a més a més d'aixo, m'hi duu el fet de deixar prava a
vui, aquí, clara i llampant, que de l'exposició que ahir vaig 
fer en nom del Govern no hi havia una collita únicament í 
exclusiva propia. No es tractava de fer aquí l'exposició, el 
balanc; de realitzacions i de mancances de quatre anys d'un 
govern. Era qualque cosa més. Hi havia l'exposició de tota 
la filosofia d'uns grups perque de dos grups conjuntats va 
sorgir aquest govern. Era el balanc;, les realitzacions i la po
lítica que un govern, en nom d'aquests dos grups, havia 
duit. 

Perque qua n un govern, sigui el que sigui, parla per si 
mateix i de si mateix, és un govern que ha perdut el nord, 
és un govern que es desarrela voluntariament del seu poble 
i del seu electorat, és un govern fugít de l'únic camí que el 
legitima, aquell camí que va iniciar-se amb una investidura 
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i que es duu a terme passa a passa. 

Vaja, ido, el meu agra'iment, el del Govern, per al 
Grup POPULAR i per al Grup d'UNIÓ MALLORQUI
NA que amb tanta paciencia han aguantat, han coHaborat, 
i fet una feina de suport i moltes vegades de conhort. El 
nostre agraiment en nom del Govern, un agralment que, 
per que no?, voldria fer aquí i ara extensiu igualment a tots 
aquells altres diputats, de lOts els grups politics, que han 
fet, amb la seva col·laboració, possible que haguem arribat 
a aquest quart debat de l'estat de la Comunitat i que amb la 
seva feina i amb la seva unes vegades discrepancies i d'al
tres, coincidéncia, han fet millor el nostre petit país balear. 

EL SR. PRESIDENT: 

Conelós el debat d'avui, queda obert el termllll per 
presentar, els grups parlamentaris, propostes de resolució a 
la Mesa. Tendran fins dema al matí, a les deu, per presen
tar-les en el registre de la Cambra. 

Se suspén la sessió, que continuara dema a les cinc del 
capvespre. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sres. i Srs. Diputats, recomen<;a la sessió. Aquesta ses
sió d'avui és per a la defensa, el debat i la votació, si proce
deix, de les propostes de resolució que s'han presentat a la 
Mesa de la Cambra. 

Per defensar la proposta de resolució presentada pel 
Grup MIXT, té la paraula el Diputat Sr. Caries Ricci. 

EL SR. RICCI I FEBRER: 

Gracies, Sr. President. Srs. i Sres. Diputats: sois hem 
fet una proposta i jo diria que és for<;a important i especial
ment per a nosaltres, que intentam buscar I'equilibri de 
tots els aspectes socials i de la nostra societat en aquesta 
Comunitat. 

La proposta diu exactament que el Govern de la Co
munitat Autonoma, i amb atenció al que estableixen els 
preceptes de I'Estatut d'Autonomia de les llles Balears i de 
la Llei de Bases de régim local, aprofundeixi en el paper 
coordinador de la inversió i les des peses públiques de la 
Comunitat als efectes d'aconseguir la millor i més equili
brada prestació de serveis públics, i dins el terme de tres 
mesos a partir de I'aprovació de la present resolució, el Go
vern presentara en aquesta Cambra el pertinent projecte de 
!lei als efectes de plasmar la funcionalitat d'aquest objectiu 
en base al que s'expressa en els textos legals abans aHudits. 

Es tracta, simplement, que hi hagi un vertader equili
bri dins la nostra societat, es tracta de centrar-se i exelusi
vament dotar del mateix nivel! de prestacions deIs serveis 
públics a tot el nostre territorio Han de reconeixer que, en 
molts casos, ciutats i consells fins i tat es troben franca
mene desequilibrats en relació uns deis altres. Hi ha pobles 
que estan afavorits possiblement per la seva propia riquesa 
que poden generar, que les circumstancies els han donat 

unes possibilitats que altres no tenen i és possible que no
sal tres haguem de reconeixer, almenys en alguns casos, que 
aquelIes poblacions que tenen la capacitat de la seva propia 
riquesa, pero a0 no és suficient per a nosaltres, que de 
quaIsevol manera, sigui com sigui, han d'aconseguir que al
menys amb el tema públic, l'equilibri sigui real i no sigui 
fictici. 

És veritat que aquest estudi i aquesta presentació de la 
proposta de llei que haura de fer el Govern, és veritat que 
haura de dur una seriosa analisi de les motivacions que hi 
pugui haver i les responsabilitats de com s'ha arribat a 
aquests desequilibris, si és que hi són, que jo estic segur 
que hi són. Hauríem de veure d'on vénen, les responsabili
tats. Potser, en alguns casos, de la mala gestió d'alguns d'a
quests municipis o consells mateixos que es posin afer. 
Fins i tot també. hem de vigilar molt que alguns consells o 
municipis es posln a fer coses que no han de fer i s'extrapo
la, de vegades, amb actuacions. 

Per tot a0, creiem que és una obligació d'aquest Go
vern de la Comunitat Autónoma de tenir vertaderament 
una llei com una arma de treball suficient per produir un 
equilibri en tots els nostres ciutadans, que no perque siguin 
d'un poble o siguin d'un altre han de tenir mancances ne
cessaries i obligades amb tota la regularitat que es merei
xen tots els nostres ciutadans, que no n'hi ha de terceres ni 
n'hi ha de segones, ni n'hi ha de primeres, com passa i va 
dir ahir el nostre President, amb el tema de comunitats a 
nivell de Madrid. Alió que no vulguem que ens facin defo
ra, tinguem la capacitat de demostrar que des d'aquesta pe
tita escala comunitaria, sí podem fer aquest servei general 
amb un vertader equilibri i amb una vertadera voluntat, 
fins i tot, si és necessaria, deis municipis i deis consells que 
tenguin unes dificultats que per sobre no puguin assumir. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Srs. portaveus deIs grups parlamentaris que hi vulguin 
intervenir? 

Té la paraula el Vicepresident del Govern, Sr. Huguet. 

EL SR. VICEPRESIDENT DEL GOVERN DE LA 
COMUNITAT AUTÓNOMA (Joan Huguet i Rotger): 

Sr. President, moltes gracies. Sres. i Srs. Diputats: tam
bé molt breu per donar resposta a aquesta resoludó pre
sentada pel Grup MIXT, no hi ha gens de dubte que opti
mitzar les inversions de totes les administracions públiques 
ha de ser un objectiu de tot governant, ja des de l'escala 
municipal, insular, autonómica i també central. 

En aquest sentit, jo voldria dir que en aquesta Comu
nítat Autónoma, molts deIs aspectes de les inversíons es 
poden optmitzar més i no hi ha gens de dubte que per mol
ta coordinació que hi hagi, aquesta coordinació sempre pot 
ser millorable. 

No obstant a0, jo cree que n'hi ha, de plans d'inver-
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sions en cooperació entre ajuntaments i consells insulars, 
com pugui ser, per exemple, el Pla d'InstaHacions esporti~ 
ves, com pugui ser també el Pla de Millora de fa~nes, el de 
les infrastructures a zones turístiques, en mat~ria d'acció 
social, i un lIarg etretera. 

No obstant a~, i arran del debat d'aquests dos dies i 
amb el sentir fins i tot jo diria gairebé de la totalitat deIs 
portaveus, aquesta necessitat sembla ser que hi ha una co~ 
incid~ncia de tots els grups que és el que, en aquest cas, em 
preocupa o pot preocupar el Govem. És presentar un pro~ 
jecte de lIei com a tal, un projecte de llei sense abans 
comptar amb l'estudi pertinent als efectes de plasmar la 
funcionalitat d'aquest objectiu que vost~ expressa a la pri~ 
mera part. 

Cada grup que voti a consci~ncia. Nosaltres no ens hi 
oposam, a aquest projecte de lIei, pero sí he de manifestar 
que m'agradaria que acceptés aquesta transacció, o una que 
pogués dir: "el Govern presentara davant aquesta Cambra 
el pertinent estudi als efectes de plasmar... En base a 
aquest estudi es podra fer un amplí consens per establir els 
mecanismes de la coordinació, fins a quin punt i indiseuti~ 
blement pot acabar en un projeete de llei". No obstant a<.!(\ 
si aquesta transacció no és acceptada, nosaltres presentar 
aquest projecte de Ilei segons l'optica del Govern amb els 
estudis pertinents, també la podem presentar. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. PONS I PONS (Damia): 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats, Sr. Ricci: aquest di
putat ha fet un considerable esfor<.! d'hermeneutica - que és 
l'art d'interpretar les coses - i després d'un esfor~ mental 
duríssim no ha aconseguit treure l'entrellat de que diu real
ment el text que esta sotm~ a aquesta Cambra. 

És evident, Sr. Ricci, que aquesta vegada el seu equip 
assessor, a les onze de la nit, ja no era hora laboral i aquest 
text, dens, obseur -com demanava el Sr. Eugeni d'Ors, que 
elllegia primer a la criada i si la criada l'entenia deia "el fa~ 
rem un poquet més fosc"-, evidentment, redactat a mitja 
nit, de collita propia, és la fosca vertadera. En Góngora era 
un senyor de subjecte, verb i complement directe comparat 
amb aquesta meravella sintaetica, lexica i lingüística. 

Pero jo cree que, bromes a part, Sr. Ricci, és necessari 
que ens prenguem seriosament aquest problema. La degra
dació, tan tes vega des enunciada, no és bo que ningú - ni 
des del racó del Grup Mixt - contribuesqui a aquest espee
tacle. Per que? Perque el Parlament s'ha de pronunciar so
bre coses que es poden complir. la sabem que allo que fa 
més feli<.! al Govern és que s'aprovi una cosa d'impossible 
compliment. No faciliti les coses. 

Que demana, aquí? Un projecte de llei, de que? És la 

primera vegada que aquest diputat ~ i ti assegur que he U 
gil molta literatura parlamentaria; jo som un client de 
biblioteca d'aquest Parlament, bastant asid u - i mai no 1 
vist que a cap de les comunitats autonomes, ni al Congr 
de Dipulats per descomplal, es demanas un projecte de lJ 
sense que es digués de qu~. Vos te, Sr. Ricci, pel que sen 
bla, lambé és un vertader inventor parlamentari. Despr. 
voste ha sonit aquí, ens ha explical que tOlhom havia ( 
ser feUy, que tots els pobles havien de tenir el mateix nive 
i amb aixo, ciar, qui és que no hi pOl estar d'acord, amb a 
x()? Pero, i quin és, el camí? Jo deia: "ara sonirA un proje. 
te de llei, ara diran de qu~ ha d'anar aquest projecte de He 
com s' lla d'articular, quins terrninis ha de teuír, a qui h 
d'obligar, com s'lla de repartir tanta .Felicitat, que és la mü 
sió que la Conslitució, d'una manera suau, ens diu que el 
poders públics han de fer cam( de cara a acostar els ciuta 
dans a les metes d'aquesta felicitat". 

Pero no. Al final , Sr. Ricei , e Ii han visl les canyes del 
filals, per xerrar amb un L1cnguatge semblant al mul del SI 
Presidenl. Li han vist les canyes deis filals. No hi ha lal pro 
jecle de lIei. No hi ha tals acords perque el ciutadans si 
guin feli~s. No hi ha cap idea d'allo que és la Comunüat 
ni com pOl es tablir les relacions amb els ajuntaments, rela 
cions que si vos te visitAs més aquesta biblioteca - que, pe: 
een, Ii he ViSl molt poe - sabria que la Llei de Bases de re· 
gim locallé tOl un capltol dedicat a rclaeions interadminis 
lratives, que el text refós que la com plementa en té un al· 
tr!,;, CIC, e tc. Si vost~ fas tan bon lector de neis com carlO· 
graf, materia dins la qual jo Ii reronec una sOlida compe· 
tencia actualitzada al segle XX, evidentment, veuria que a· 
110 que vos te presentava aquí no tenia ni cap ni peus. 

Pero després de tot, el conill - com deia el Sr. Triay, re
ferint-se a altres persones d'aquest Govern - ha sortit del 
capell i ha desaparegut. la no hi ha conill, ja no hi ha pro
jeete de llei. Que hi ha? Hi ha la idea del Sr. Ricci: un estu
di. Sempre hem d'acabar fent un estudio Hem de fer un es
tudí sobre com fer els ciutadans més feli~s via un projecte 
de llei. Sr. Ricci: jo comprenc que tots els diputats, tots els 
grups polftics poden lenir els seus compromisos, pero fran
cament creim que si hem de fcr un estudi obre la felicitat 
deIs ciutadans de les LUes Balears perque sigui feli~ un deIs 
nostres amies que rebrA uns quants milions per fer-lo, per 
fer aquesta comMia no fe ía falta utilitzar aquesta Cambra. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
' . 

Té la paraula el Diputat Sr. Ricci. 

EL SR. RICCI 1 FEBRER: 

Gnkies, Sr. President. 

Al Sr. Eugeni d'Ors li assegurava la criada que li falta
va el Sr. Pons. Vertaderament, estic content que després de 
fer uns grans esfor~s hagi aconseguit veure una mica clara 
que la pretensió d'aquest pobre diputat i del grup que re
presenta no és més ni menys que la d'intentar fer feli<.! el 
seu poble. 1 vos te, gran lector de biblioteques, de pas, pas-
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segi pel seu poble i comprovi que no tots tenen les matei
xes condicions de vida. 1 quan ho comprovi, per ventura co
men¡;arA a tenir uns sentiments tan polits cap al seu poble, 
corn els té cap als seus llibres d'historia i de coses passades, 
importantíssimes per fer futur, pero el futur tamM es fa 
avui, amb aquest presento 

Vosté ha dit - perqué vosté no té altra visió, ni altra 
obsessió - que ja en tenim prou, d'estudis. nA~, en definiti
va, no és més que donar doblers a qualcú que ja veurem qui 
éso n Quines obsessions, Sr. Pons. Quan a voste qualsevol 
dia li donin feina alguns empresaris i el vegem al1A com una 
rateta, darrera la gent, fent uns rendez-vous especials total 
perque li donin una mica de feineta. Jo el trob a voste tan 
digne com el que més, pero al cap i a la ti, és el que fa mol
ta gent: feina. 1 els estudis, per sort o per desgrAcia, per fer 
Beis ben fetes, paguen la pena de fer-se. Sense un bon estu
di, no pot sortir una bona lIei, segurament. Pero en aquest 
cas ha estat el Govern que ha dit que li aniria millor fer un 
estudio No ha estat el nostre projecte. Nosaltres hem parlat 
de lIei. Ells han parlat d'estudi i aixf i tot, si vosté escoltés 
bé el que ha dit el Vicepresident, ha dit que a pesar de tot, 
que amb els estudis que tenien fets es veien capa«Os, sem
pre des del punt optim del seu Govern, de fer la llei. En de
finitiva, ha estat una insiunació de proposta que ningú no 
acceptat i que ells ja avancen que, a pesar de tot, donen su
pon a aquesta idea. 

Per tant, Sr. Pons, vos te, com moltes vegades sol fer, té 
una imaginació tan febrosenca que damunt el cel i l'aire 
munta coses, pero no toquen mai en terra. 1 aquest Parla
ment paga la pena que toqui en terra i no faci cas de dema
gogies. El Govern ho ha entes. Ells, pel que sembla, sí sa
ben el que deman. Jo crec que altres grups que, en altres 
instAncies,. han demanat qualque cosa semblant, per tant, 
en definitiva, creiem que paga la pena que hi hagi aquest 
projecte de !lei que reguli i equilibri la nostra societat a pe
sar que vos te consideri que no paga la pena. 

EL SR. PRESIDENT: 

Per defensar les propostes de resolució del Grup Par
lamentari COS, té la paraula el seu portaveu Sr. Francesc 
Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 

GrAcies, Sr. President: jo crec que, en lIegir les propos
tes -les propostes que es poden entendre- deis grups de 1'0-
posició, crec que totes tenen un denominador comú, que jo 
definiria entre IAnguides i desesperan~des. Languides per
que tanmateix sembla que aquestes mocions poden estar 
determinad es, encaminades a anar a aquell sac d'incompli
ments ja gran i creixent que des d'aquesta mateixa tribuna 
s'ha denunciat de manera reiterada. 1 desesperan¡;ades, en 
qualsevol cas, perqué el seu contingut, un contingut molles 
vega des light, molt suau, no van a la Hnia de flotació de la 
política del Govern, ni a plantejar altematives perque tan
mateix, a sis mesos, previsiblement, d'unes eleccions gene
rals dins la nOslra Comunitat Autónoma, no sembla el mo
ment adequat per instar el Govern a la presentació de pro
jectes de llei que tanmateix ni es podrien ni prendre en 

consideraci6, perque no hi ha temps parlamentAriament 
Mbil per atendre un determinat tipus d'iniciatives parla
mentAries i perque qualsevol cosa que tengués un objectiu 
ambici6s, realment no tendria els terminis adequats per 
dur-ho a terme. 

1 una mica aquest és el to que iHumina també les nos
tres propostes, que són possibilistes, algunes realment mo
des tes i algunes purament declaratives, com la primera. Ja 
hem renunciat, nosaltres i els altres grups de l'oposició 
també, a demanar al Govern les directrius d'ordenació del 
territori, pero ens limitam a manifestar la nostra preocupa
ció i el nostre rebuig pel fet que no s'hagin presentat al 
llarg de tota una legislatura. És una pura declaració que 
ens pareix que ja comen~ a ser un Mbit reiterat en qualse
vol tipus de debat, del qual surten mocions, que ja quasi 
quasi hem trob¡lt que, M, per continuar la tradició parla
mentaria, dones presentam aquesta proposta de resolució. 

Jo em voldria centrar, de tates maneres, en algunes 
que sí que tenen, al meu judici, una mica d'interes i d'intent 
de plantejar unes qüestions derivad es del to de la nostra in
tervenció en el debat d'aquests dos dies en relació a les 
qüestions de la crisi turística. 

Nosaltres demanam Ia-creació d'un organ amb canlcter 
si no permanent, sí d'una certa estabilitat, d'un organ d'una 
mesa permanent de dialeg de cara a la necessAria reconver
sió turística. 1 no hem de tenir por de les paraules: el luris
me, avui, necessita una reconversió com un determinat mo
ment, en aquest país, em referesc, naturalment, en aquests 
moments, a tot l'Estat, va ser necessAria una reconversió de 
cankter industrial. 1 per que? Jo cree que els elements s'as
semblf<n molt. El problema que va obligar a la nostra re
conversió industrial partia d'una inadequació entre l'oferta 
i lá demanda deis productes industrials. Un retrai"ment de 
la demanda, un náixement de paisos alternatius, productors 
amb preus més competitius i una estructura de l'oferta ina
dequada a les necessitats de la demanda. 

Aquestes són les característiques que, mutatis mutandi, 
es poden aplicar a la nostra estructura turística i per tant, 
també necessiten d'un organ de participació amb represen
tació deis empresaris i tamM deis sindicats i, com que no 
tenim un instrument fonamental com és el Consell Econo
mic i Social, demanam modestament la creació d'una mesa, 
d'un organ permanent, de dülleg entre Govern, empresaris 
deis distints sectors, sindicats i, naturalment, també hi hau
ria de ser present, se l'hi hauria de convidar, I'Administra
ció central. 

Oins aquest mateix paquet de pro postes relacionades 
amb política turística, suggerim a la Cambra la necessitat 
de fer un congrés internacional de turisme i medi ambient 
en aquesta Comunitat Autonoma i coneixer quin és l'estat 
d'aquelles empreses turístiques que es troben en situació de 
crisi. Aixn és un tema que estA en el carrer. En aquest pre
cis moment, és una qüestió que preocupa coHeetius de tre
balladors i volem que el Govern remeti al Parlament una 
relació de les empreses turístiques en situació de fallida i 
suspensió de pagaments i el nombre de treballadors afee
tats. 
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Una altra proposta - ja fugint del tema turístic - fa re
ferencia al fet que el Parlament es manifesti constatant la 
seva preocupació pel fet que nosaltres denunciavem ahir 
sobre la regressió de les despeses socials al Govern de la 
Comunitat Autónoma, expressada a través de la voluntat 
poUtica que suposen els pressuposts de la Comunitat. És 
una pura constatació que nosaltres proposam a la cambra 
perque si es produls una resposta positiva, nosaltres inter
pretaríem - i interpretaríem d'una manera molt positiva - la 
predisposició deis distints grups parlamentaris al fet que a 
través de la tramitació pressupostaria, la tramitació deis 
pressuposts en aquest Parlament, podem introduir-hi, per 
dir-ho en termes de moda, un gir social al pressupost de la 
Comunitat Autónoma. Per aixó proposam aquesta pura de
claració de la voluntat de procedir a aquesta progressivítat 
social deis pressuposts del Parlament de la Comunitat Au
tónoma. 

Reiteram, una vegada més, la necessitat que el Govern 
de la Comunitat Autónoma elabori una enquesta entre els 
ciutadans sobre les materies de la seva preocupació relacio
nades o no amb l'ambit competencial del Govern de la Co
munitat Autónoma. 1 crec que és important. És la tercera 
vegada que e l reiteram. Les altres dues va ser aprovada, 
també. Un sis tema dcmo raLic és un sistema d'opinió pú
blica, un iSlema democnllic és un sistema on el govern 
s'ha de referir i ha de lenir com a punt de referencia les 
opinions, els desigs, les aspiracions, les frustracions, les sa
tisfaccions, les insatisfaccions deIs ciutadans, davant no so
lament la seva acciÓ de govern, sinÓ també davant la seva 
inacció de govern. 

Creim que els sistemes demoscópics moderns estan 
provals coro els més escaienLS per coneixer els estaLS d'opi 
niÓ. AixI ha creuen practicament la totalilat deIs governs 
del món ¡ 10ts dediquen .una. atenció especial al coneixe
rnenl de ¡'estal de I'opinió pííblica deIs ciUladaos que repre
enten i dirigeixen. Aquesta enquesla, insi tese, seria la ter-

cera vegada que la -reileram. Entenem que no ha d'estar a 
disposiciÓ exclusivament del Govern. Creim que les respon
sabilitats en materia d'opinió pública, en materia de conei
xement de l'estat de l'opinió pública ciutadana és una res
ponsabilitat compartida entre tots aque\ls que tenim la re
presentació del poble i per tant, entenem que si bé el dis
seny, l'encarrec, la realització de l'esquesta sÓn responsabi
litat del Govern, el coneixement deis resultats ha d'estar a 
disposició de totes les forces parlamentaries, que és tant 
com dir de tota la societat. 

Algunes. pro postes en to menor, que em limitaré a 
enunciar: uná també declarativa, relativa al fel que la cul
minació d'aquesta legislatura suposi deixar sembrat, aclarit 
el camí cap a la culminació del procés de transferencies vía 
gestió en els conse\ls insulars. No podem demanar - perque 
no estam en temps ni eXÍSteix la possibilitat legal, tan soIs -
perque la implementació de projectes de Beis en aquestes 
altures de la legislatura ja és practicament impossible -, no 
podem demanar la culminació d'aquest procés dins aBó 
possible, peró sí podem demanar al Govern que en aquests 
sis o set mesos que li resten de legislatura faci un esfor« per 
establir les bases per crear eIs paquets, eIs conceptes, les re
lacions amb els conselIs insulars perque es doni un pas en-

vant en el procés de transferencies de competencies en e 
consells insulars i almanco quedi una feina que seria int( 
ressant de cara a la próxima legislatura, tenir ja, si més n 
comen~da o esbrinada per a la culminació d'aquest proct 
en els principis de la próxima legislatura i no quedas, un 
vegada més com una assignatura pendent. 

Una proposta de resolució fa referencia a la promocio 
d'acords amb els ajuntaments que inverteixen en materi 
d'instal-lacions esportives. Creim que aquesta és una gra 
assignatura pendent, en el sentit que cada vegada que aqu 
parlam del Pla d'InstaJ.lacions Esportives del Govern, se'n 
contesta amb el conveni del Ministeri d'Educació per al PI; 
d'Instal-lacions Esportives Escolars, tema absolutament im 
portant, peró hem de reconeixer que en aquests moment 
hi ha, dins les Illes Balears, ajuntaments que fan esfon;o; 
molt seriosos, molt \loables i jo cree que importants en 1: 
seva transcendencia i tant en número com en quantitat 
com en qualitat, perque la utililzació d'aquestes instal ·la 
cions mitjan~nt convenis dins els quals la Comunitat Au 
tanoma hi pot participar de manera económica o amb qual· 
sevol altre tipus de prestacions (monitorats, etc.) puguir 
optimitzar la seva utilització més enlla de I'ambit munici· 
pal. Hi sortirien guanyant tant els ajuntaments com els ciu· 
tadans de la Comunitat Autónoma que residesquin a ajun. 
taments que no puguin accedir, perque no en disposen, a 
aquest tipus d'instá¡'¡acions. Seria una manera de maximít· 
zar l'ús d'unes ínsta¡.¡acions existents que no són de la Co
munitat Autanoma. Per aixo parlam, modestamenr, simple. 
ment, de promoció de convenis. 

1 una darrera, també de to menor, peró no menys im
portant, relativa a un conveni amb la companyia Transme
diterrania que sabem que té una positiva predisposició a es
tendre els beneficis deIs descomptes de residents als vehi
cles automobils que es desplacen a la península. Creim que 
és una passa molt modesta, peró sabem que existeix una 
predisposició positiva. Possiblement aixó requeresqui més 
un esfor~ de gestió, de negociació de presencia que un es
for~ económic, perque amb una negociació a tres bandes 
entre Administració central, companyia Transmediterrania 
i Govern de la Comunitat Autónoma, probablement, l'es
for~ que s'hauria de fer és mínim i seria una manera, petita, 
molt modesta, d'ajudar aquest diferencial que ens produeix, 
per exemple, aquest famós contracte de programa que té 
l'Estat amb RENFE, una inversió a tres anys de mil mi
lions de pessetes diaris, que és una cosa absolutament es
pectacular i de la qual l'economia de les nostres illes, el 
nostres eiutadans, simplement, no tenen la possibilitat de 
beneficar-se'n directament i practicament tampoc de mane
ra indirecta. 

Aquest és el conjunt de les nos tres resolucions. Insis
tese: jo cree que sÓn de to menor. No lleva que n'hi hagi al
gunes que siguin profundament ambicioses, peró jo voldría 
que el Govern í la Cambra les considerassin com alió que 
són: pro postes de tipus positiu, propostes constructives, 
sense poder evitar, naturalment, alguna renyada al Govern 
com és la de les directrius d'ordenació del territorio 

Moltes gracies, Sr. President. 
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EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr. Vicepresident del Govern, Sr. loan 
Huguet. 

EL SR. VICEPRESIDENT DEL GOVERN DE LA 
COMUNITAT AUTÓNOMA (loan Huguet i Rotger): 

Gnicies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats: m'agrada
ría, primer de tot, si el representant del Grup Parlamentari 
CDS m'ho permet, fer una consideraci6 previa i és que en
tenc que no fa falta justificar que totes les propostes que 
vénen en aquesta Cambra, de tots els grups i des de I'optica 
del grup que la fa, s6n propostes positives que des de la se
va optica cerquen un benefici directe o indirecte per a la 
Comunitat Autonoma de les Illes Balears. Per tant, aixo, ja 
ha han de donar per sabut i ho han de donar per fet, per
que si no fas així, no tendria sentit ni el debat ni les pro
postes. 

Segona qüesti6 previa. ]0 cree que, amb el to que hi ha 
hagut aquests dies en el debat i amb la rigorositat amb que 
s'han expressat les opinions, cree que també el Govern, in
dependentment que aquesta Comunitat esligui a cinc o sis 
mesos d'unes eleccions, també ha d'actuar amb aquesta ri
gorositat i per que no dir-ho també?, en aquest cas concret, 
allo que voste i molts d'altres tan tes vega des han dit: diguin 
el que pensen i, si no hi poden donar suport, no n'hi donin. 

Bé, dones, fent aquest exercici de responsabilitat des 
del Govern - i aixo que servesqui per a tots els grups -, dins 
la limitaci6 que ha suposat poder tenir i preparar les res
postes a cadascuna d'aquestes pro postes, venim aquí preci
sament per debatre i posar quina és la nostra visi6 i els ar
guments sobre aquestes. 

Miri: si també se'm permet, comenc;aré per seguir I'or
dre que m'he establert a fi d'agilitar el debat, d'una manera 
que em sigui més pn)ctic, comenc;:aré de la 9 i arribaré a la 
primera sense fer grans bloes, perque tampoc no he tingut 
temps de poder-ho preparar. 

Quant a la resoluci6 núm. 9, que voste diu "el Govern 
informara al Parlament...", nosaltres haviem pensat, en 
aquesta proposta ~'entrada, dir no; pero amb aquest carac
ter positiu nosaltres li presentarfem una transacci6 que fos 
la següent: el Govern soHicÍlara deIs tribunals de justícia 
informaci6 sobre les empreses turfstiques en situaci6 de fa
llida o suspensi6 de pagaments i el nombre de treballadors . 
afectats. Per que a~O? Per que aquesta transacci6? Per que . 
aquesta resoluci6? Perque la Conselleria no té informaci6 
directa de la situaci6 economica de les empreses turfsti
queso Al contrari, supos que convendrem que seria una in
tromissió dins el seu normal desenvolupament. Per altra 
banda, aquest coneixement de la situaci6 de fallida - voste 
ha ha manifestat i amb aixó, jo hi estic totalment d'acord -
moltes vegades el tenim a través deis mitjans de comunica
ció. 

És en aquest sentit, que nosaltres presentam aquesta 
proposta, diguéssim "transaccional", perque si no ens po
dría dur al fet que nosaltres féssim un escrit a totes i cadas-

cuna de les empreses turístiques que ens comuniquessin a 
veure com es troben económicament. 1 jo supos, veig que 
voste assenteix i em diu que sí, que es podria acceptar 
aquesta transacci6. De qualsevol manera, jo ho deix aqui, a 
la taula. 

La proposta número 8, "el Parlament de les Illes Ba
lers insta el Govern de la Comunitat AutÓnoma que impul
si el procés de transferencies als consells insulars i a procu
rar així la seva prompta culminación. Dient "sí", ja haudem 
acabat, pero cree que no tendríem una actitud responsable. 
Dir que no, tampoc no és possible, perque automatica
ment, s'acusaria el Govern de falta de voluntat de transferir 
i una abstenció seria dir "bé, que decidesqui la Cambra i ja 
ho veurem". Nosaltres diem que sí. Diem que si, peró jo he 
de tomar a reafirmar damunt aquesta tribuna allo que tan
tes vegades ja hem manifestat. Aixo és com el matrimoni: 
és cosa de dos, no és cosa d'un tot sol. 

El procés de transferencies, en aquesta Comunitat Au
tonoma, i esta reconegut per tots els grups parlamentaris -
sí m'equivoc, que em corregesquin - és un procés que el 
mateix Estatut fixa i determina d'una manera molt particu
lar i que deixa molt poe marge al voluntarisme del Govern 
o al voluntarisme d'un consell insular en coneret o al vo
luntarisme d'un grup politic o d'un grup parlamentarí. És a 
dir, hi ha una comissi6 tecnica, que no es pot saltar. Hi ha 
que les propostes s'han de debatre dins aquesta comíssió 
tecnica i es podra estar d'acord si el debat és lent o és nlpid 
- a~ també és en funció de totes les persones que formen 
aquesta comissi6 tecnica - i després no acaba aquí. El pro
cés no és un procés com l'Administració central, que és 
amb una comissió mixta, posant d'acord Administració cen
tral i comunitat autÓnoma, es fa el decret de transferencies, 
o es feia, l'aeta d'a~ptació i s'ha acabat. Aqui no s'acaba 
amb l'acceptació o la proposta de la Comissi6 Técnica Inte
rinsular. Després comenc;a una vegada més tota una trami
tació parlamentaria, amb la seva presa en consideració, 
amb les seves comissions pertinents, fins al debat final d'a
ceptació. 

]0 encara vull anar més enfora, avui, en aquest punt 
del debat, en aquesta resolució i és la següent: després de 
l'experiencia, poca - i ho reconec -, en la materia de trans
ferencies d'urbanisme, que crec que, valoracions a part so
bre qui l'ha duita a terme, qui l'ha duita a terme ha estat 
aquesta Cambra per unanimitat de tots els grups parlamen
taris, i en base, precisamenl, a la darrera Comissió Tecnica 
Interinsular, que surt d'una resoluci6 d'aquest Parlament, i 
s'ha de dir, quan es proposa fer com a llei de transfereneies 
les delegacions que es van fer el temps del CGI, queda clar 
que també hi ha un consens dins la Comissió Técnica Inte
rinsular de nomenar una subcomissió í de prioritzar quines 
són les que s'han de dur primer de tol. 

Que n'hem de concloure? No ens cap gens ni mica de 
dubte que, tard o prest, en base precisament a aquesta ex
periencia, a aquestes set propostes que duu el Govern, que 
són propostes, la qual cosa no vol dir que nosaltres ho M
gim de fermar, i que se'ls haura de donar sortida, no hi ha 
gens ni mica de dubte que, tard o prest, aquesta prioritza
ció s'haura de fer. 1 s'haura de fer, tal vegada, dins el si ma-



> 

7532 DIARI DE SESSIONS / Núm. 103 / 20,21 i 22 de novembre del 1990 

teix de la Comissió T~cniea Interinsular, de totes les trans
fer~ncies que marea el nostre Estatut que poden ser assu
mides pels consells insulars, quines són les de més viabili
tat, a curt, mig i lIarg termini, perqu~ si no ens podem tro
bar que anem a una earrera de veure qui presenta primer 
qu~. 1 crec que a0 no és bo. 

En aquestes altures de legislatura, anem a tanear, ido, 
les set propostes que han duit a la Comissió Tecnica Inte
rinsular amb la refosa d'una proposta que va dur el Grup 
Parlamentari SOCIALISTA que feia referencia ja a un de
cret de delegacions que es va fer i - miri, ho dic sincera
ment -, si d'aquf al final d'aquesta legislatura, de les set, en 
poden sortir una, dues o tres ens podem donar per satisfets. 
No per falta de voluntat, ni deis consells, ni deIs grups polí
tics, ni del Govern, sinó pel que imposen el mateix Estatut 
¡la tramitació d'aquesta Comissió. Per tant, sí, pero li volia 
explicar aquestes dificultats, perque almanco en quedas 
constatació i no fos un "sí" alegre per quedar bé. 

Quant a la setena, traclaré d'accelerar un poc la meya 
intervenció. Sé, en aquesta proposta li han de dir que sí, és 
quelcom que ja des de la Conselleria de Turisme ja s'ha 
manifestat, ja s'esta impulsant. El mateix President també, 
a aLxo, hi ha fet refer~ncia. Jo crec que és una resolució 
que, si se'm permet, fa que el Govern se senti estalonat pel 
Parlament per dur endavant aquesta idea que ja va exposar 
i que ja hi ha hagut aquestes converses i que, per tant, no
saltres si, a aquesta proposta, des del punt de vista del Go
vern. 

Quant a la proposta número 6, no la podem acceptar 
per diversos motius. Jo no he acabat d'entendre prou bé la 
justificació que vos te ha fet, perque cree que no té res a 
veure ni és comparable la reconversió industrial que va es
cometre el Govern de ¡'Estat espanyol, amb la reconversió 
turística. Només hi ha un detall concret per fer aquesta 
afirmació. Quina és? Que la reconversió industrial es va ce
nyir a les empreses públiques altament deficitaries, en les 
quals hi havia una intervenció directa. 1 no és que solament 
fos necessari i imprescindible; jo crec que el Govern central 
va fer molt bé d'escometre, amb totes les seves dificultats, 
pero s'havia de fer aquesta reconversió des del sector pú
blic i nosaltres també creim que hi ha d'haver una recon
versió del sector turfstic per adaptar-lo a aixo que voste de
ia - i no m'invento res, perque en temes economics, inven
tar-se cosa i sobretot davam vos te, em pot resultar molt pe
rillós - per adaptar el mateix sector turfstic a les necessitats 
de la demanda. Aquesta reconversió ha de venir estimulada 
per I'Administració autonomica, pero ha de venir decidida
ment feta des del mateix sector tur[stic, que és un sector 
privat i que no és un sector público 

M'he referit ara a l'explicació que voste dóna. Quant a 
la resolució, en el lransfons li vénc a dir que nosaltres no li 
podem acceptar tota vegada que ja hi ha creada una oficina 
de consulta a la Conselleria de Turisme per a la modernit
zació de la planta hotelera i per a l'assessorament quant a 
les possibilitats de transformació d'aquells edificis que op
tin per a la seva donada de baixa dins el sector turístico 

Quant a la proposta número 5, i si el portaveu del 

Grup Parlamentari CDS em permet una petita broma, li di
ria que molt bé, que amb aquesta proposta no hi haura 
problema; a més a més, encara que sembli estrany, coinci
deixen, aquesta vegada, el Grup MIXT i el CDS, perque el 
Grup MIXT té presentada una proposició no de llei i, per 
tant, és la mateixa. Com que esta acceptada aquesta pro
posta, no hi ha cap problema d'acceptar-la i cree que tam
bé, amb l'explieació que voste ha donat, encara que no hi 
hagués l'altra és suficient i és de justícia fer-ho. Per tant, no 
hi ha massa cosa a dir. 

Quant a la quarta, en materia d'instal-lacions esporti
ves, jo cree que aquest Parlament, si la memoria no em fa
lla, en el seu moment va prendre la determinació que els 
plans territorials d'instal·lacions esportives, els duguessin i 
els gestionessin directament els consells insulars. En base a 
aquesta resolució, el marge de maniobra del Govern de la 
Comunitat Autónoma és zero. El marge de maniobra es re
dueix únicament i exclusivament a accelerar, al maxim pos
sible, una volta han estat aprovats els pressuposts de la Co
munitat Autónoma i dissenyades les partides pressuposta
ríes corresponents consell insular a consell insular, és do
nar els doblers al consell insular perque sigui el consell in
sular que dugui aquest pla d'instal·lacions esportives d'a
cord amb les necessitats i amb les prioritats deis ajunta
ments. 1 a0 és un principi que van reclamar tots els con
sells insulars, perque abans s'intervenia directament de la 
Comunitat Autónoma, que podia dir "aquest, s[ i aquest, 
no", encara que no es [eia. En aquest cas concret, planifica, 
programa els ajuntaments, si no estic equivocal, conjunta
ment amb els consells insulars corresponents. 

No podem passar de puntetes damunt el pla d'instaJ.la-
. cio.ns esportives als centres escolars. No solament a0, sinó 
que s'ha constitu"it un esfor~ molt important en el qual hi 
ha hagut una coordinació entre tots els ajuntaments, entre 
el Govern i entre el Ministeri d'Educació i Ciencia, és igual 
l'ordre: o entre el Ministeri d'Educació i Ciencia, ajunta
ments i Govern. Pel que fa a la coordinació de les activitats 
esportives, aquesta coordinació sempre sera insuficient. 
Que és necessari incrementar aquesta coordinació, no hi 
cap gens ni mica de dubte, com és necessari incrementar 
qualsevol coordinació. 

Pero quant a l'estudi de necessitats del pla d'instal-la
cions esportives, aquest estudi esta fet. Esta fet, esta publi
cal, ha estat lliurat als diferents consells insulars i per tant, 
d'aquest estudi, no s'ha de fer la prioritzaeió d'aquesta ne
cessitat. La imposa als mateixos ajuntaments amb els con
sells insulars. Aquest és el motiu pel qual nosaltres dema
naríem que aquesta proposta no tengués suport. 

Respecte de la número 3, jo crec que el Parlament no 
ha d'expressar la preocupació del descens de participació, 
perque no hi és, aquest descenso 1 no cree que aquí sigui el 
lloc, ara, en aquest moment, de tractar-ho, tota vegada que 
hi ha pendent el debat de pressuposts i sera en el proper 
debat pressupostari on es contrastin totes les xifres i on es 
podra identificar clarament si hi ha hagut desviació en posi
tíu o en negatiu i a veure si hi ha hagut aquest descens de 
participaeió relativa a les despeses en relació al Pressuposts 
Generals de la Comunitat Autonoma. 
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Peró a<;6 té un doble til. Quin és? Que si voste em 
compara el pressupost que es dedica a acci.ó social en els 
pressuposts de la Comunita t A utonoma amb allo que es ti
xa perque hi ha hagu l una serie d'actuacions de car~cter ex
traordinari, com pugui ser un Pla de Millora d'lnrrastructu
res Turístigues, indiscutiblement, si agafam el percentatge 
aquest, aguest descens hi sera. Si no agafam a<;6 - que no -
s'ha d'agafar perque és una mesura extraordinaria - aguest 
descens no existeix. Indiscutiblement, ja he dit abans que 
pot ser que el lloc més adequat de debatre aquest punt és 
en els pressuposts de la Comunitat Autonoma i no ara, 
aqui i avui. Per tant, jo li demanaria quasi fins i tot que la 
retirés i que en duguéssim el debat al debat pressupostari. 

Respecte de la segona, jo lambé Ii planteig una trans
acdó. No entraré en la seva explicació, que podem compar
tir, i la transacci6 seria la següent: "el Parlament de les Illes 
Balears insta el Govern a ampliar I'enquesta realitzada en
tre els ciutadans de la Comunitat Autonoma i que cobreixi 
totes les materíes amb un ordre de prioritats". Quina és la 
justificaci6? La justificació és que d'aquesta enquesta, ja -
n'hi ha una de realitzada, relativa als factors que constituei
xen I'índex de qualitat de vida, que ha estat lliurada als dife
rents grups parlamentaris i que, per lant, I'únic que s'hau
ria de fer en seria una ampliació. Si voste m'accepta aquei
xa transacció, nosaltres no tindríem cap inconvenient preci
sament a donar suport en base a aquesta transacci6, és a 
dir, "el Parlament de les IlIes Balears, insta el Govern a am
pliar l'enquesta realitzada entre els ciutadans de la Comu
nitat Autónoma perqu~ cobreixi totes les materies de la se
va preocupaci6 i amb ordre de prioritats". És la transacci6 
que jo li proposaria i que deix a la taula per si un cas és ac
ceptada. 

I quant a la primera, sentirem dir, avui capvespre al 
lIarg d'aquest debat d'aquesta resoluci6 i jo crec que ja esta 
suficientment explicada. S'ha incomplert aquesta disposi
ció? No. És que el Govern no té interes a complir-la? No. 
El govern té interes que és complesqui. El Govern hi fa fei
na i el Govern reconeix, aquí, en aquesta Cambra, que les 
dificultats que s'ha trobat a I'hora de confeccionar les ma
teixes han estat molt superiors a les previsions - i faré un 
judici de valors - que el Govern es podia haver fixat en un 
primer moment i que fins i tot el mateix Parlament es po
dia haver fIxat. Aquest judici de valors no tindria cap tipus 
de fonament si només una de les comunitats autonomes en 
aquest moment tingués aprovades de manera definitiva les 
seves directrius d'ordenaci6 territorial. Ni una les té apro
vades. N'hi haura qualcuna que les tengui en estat més 
avanc;at, com era d'alIo que es tractava l'altre dia, com pu
gui ser la Comunitat Autonoma de Madrid, pero no hi gens 
ni mica de dubte que aquestes directrius, la mateixa Llei 
d'Ordenació del territori ja preveu, en el seu articulat, el 
retard implícit de les possibles directrius, perque si no fos 
aixi, tampoc no tindria sentit que en aquesta !lei es preve
iessin altres mecanismes, altres sortides per comenc;ar afer 
els plans sectorials en les diferents materies que comporten 
l'ordenaci6 del nostre territorio 

Per lant, "manifestar la seva preocupaci6 i el rebuig a 
I'incompliment" ... , jo, preocupació, la pue acceptar; rebuig? 
nosaltres no volem incomplir. Jo li puc assegurar i el convit 

que pugui venir a veure com es fa feina en aquestes direc
trius. El que passa és que en aquest moment és material
ment impossible poder-les dur, pero la feina s'estA fent, 
s'esta avan~nt i no és tan facil, perque ordenació territo
rial, en la seva integritat és sumament dificil. 

Res més i moltes gracies. 

(La Il·lustre Sra. Vicepresidenta primera substitueix el 
Molt Il·lustre Sr. President en la direcció del debat.) 

EL SR. PRESIDENT: 

Grupos parlamentarios que quieran intervenir? 

Por parte del Grupo Parlamentario NACIONALISTA 
1 D'ESQUERR,ES tiene la palabra su portavoz, Sr. López 
Casasnovas. 

EL SR. LÓPEZ 1 CASASNOV AS: 

Grades, Sra. Presidenta. El nostre grup donara suport 
a totes i cadascuna de les propostes de resolució que pre
senta el Grup CDS. Ha farem perque hi ha coincidencia 
amb moltes i crec que la coincidencia s'estendra a al tres es
cons també d'aquesta Cambra. 

Malgrat les explicaeions que ens acaba de donar el V~
cepresident de la Comunitat Autónoma respecte dé I'in
compliment pales, d'altra banda, de les directrius d'ordena
ció del territori, de la presentaci6 d'aquest importantfssim 
document previst a la Llei d'Ordenació territorial, han pas
sat tants de mesos des que era possible presentar-les que 
totes les excuses que es puguin donar en aquests moments 
ens sonen més a música celestial que a altres coses. 

En el punt segon, referit a I'enquesta, cree que és im
portant recollir, efectivamenl, que ja hi ha un índex de qua
litat de vida a la Comunitat Autonoma que és un instru
ment útil precisament per reconeixer una serie de realitats 
que ahir varen esser qualificades per part del President d'a
margues. Jo, Sr. Quetglas, erec que - si cm permet la broma 
- com que en aquesta Comunitat Autonoma de 650.000 
persones, tots ens coneixem, tal vegada no faria falta donar 
suport a l'elaboraci6 d'una enquesta. Nosaltres, peró, li do
narem suport, perque sempre ho hem vist així i ha hem de
manat així. Coneixer la realitat és el primer punt de partida 
per redrec;ar les situacions que així ho reclamin. 

El punt tercer també és d'una evidencia palesa i hi 
haura coincidencia també amb altres propostes de resolu
ció. No m'hi estendré. 

El punt quart, quant a l'optimitzaci6 d'utilitzar les ins
ta¡'¡aeions esportives municipals, és una possibilitat també 
ampliament reiterada en aquesta Cambra i el Govern, mal
grat ha dit sempre que tenia ganes de fer-ho, té sis mesos 
per veure si ho arriba a palesar. 

El punt número 5, el descompte de preus, pot esser 
objecte de la controversia global sobre els problemes deIs 
déficits de la insularitat. Nosaltres hem estat sempre parti-
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daris d'entrar també en aquest tema i plantejar-Ios a l'ad
ministració competent. En aquest cas, ara, aquí, es tracta 
d'un tema molt puntual. 

El punt número 6 ens resulta especialment grat i el fe
licitam perque hagi presentat aquesta proposta de resolu
ció que coincideix amb molts d'aspeetes del debat que ah ir 
vam tenir. Enfocar la reconversió del sector turlstic des d'u
na perspectiva de, per una banda, una relació permanent, 
una consulta que es fa imprescincible entre els diferents 
sectors i a la vegada no perdre de vista la circumstancia del 
mercat únic que I'any 1993 sera una realitat indiscutible és, 
per tant, també, una qüestió que ens agradaria veure reco
Ilida i cree que ha sera per part d'aquesta Cambra. 

El congrés internacional de turisme i medi ambient és 
una bona ocasió, una bona plataforma per relacionar 
aquestes dues qüestions. Ara no m'hi detendré, tampoc, i hi 
donarem suport. 

Punt vuite: que s'impulsi el procés de transferencies als 
consells insulars i es procuri així la seva prompta culmina
ció. Si tenim en compte el poe que s'ha fet resulta un eufe
misme pensar que sera una possibilitat la prompta culmi
nació. Haurem de deixar que sigui probablement un nou 
executiu, no sé de quin color poHtic, pero el qui agafi amb 
més interes i amb més forc;a aquesta problematica. 

El punt nove també ens resulta d'especial importancia, 
de cabdal importancia: informar al Parlament, amb la bre
vetat que reclama la situació de crisi - es reconegui o no -
que es viu dins l'ambit del sector turlstic, informar de les 
empreses turístiques en situació de fallida i suspensió de 
pagaments i el número de treballadors afectats és una pri
mera passa per veure després quines mesures de suportO als 
treballadors que puguin quedar al marge, sense Iloc de tre
ball, després d'aquesta reconversió, de veure com es tara 
aquesta reconversió, quins metodes s'aplicaran, quines in
centivaeions des del Govern de les mes Balears, cree, idO, 
que és el punt de partida per encetar una nova política en 
aquest camp, que es fa imprescindible. 

Donarem suport, idó, a totes i cadascuna de les seves 
pro postes. 

EL SR. PRESIDENT: 

Por parte del Grupo Parlamentario SOCIALISTA, tie
ne la palabra ~I Diputado Sr. Alfonso. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Molles gracies, Sra. Presidenta. 

Sres. i Srs. Diputats: les propostes de resolució que ens 
duu el Grup Parlamentan CDS avui estan immerses o en 
consonancia amb aquesta situació de desanim, de liquida
ció amb que el Govern va presentar aquell debat de l'estat 
de la comunitat. No pareix que hi hagi esperanc;a, tampoc 
per al Grup CDS, si deduIm la seva opinió d'alla que avui 
ens presenten. El seu mateix portaveu ens deia fa un mo
ment que aquestes propostes de resolueió eren propostes 

de poe abast, que tenien un calat molt reduIt, encara que -
n'hi ha qualeuna que no és tan així, i per descomptat, com
partim, en certa manera, el to que el Govern - que els 
grups parlamentaris no - ha donat a aquest debat de l'estat 
de la Comunitat. S'ha acabat. S'ha acabat. Liquidem aques. 
ta legislatura i aquest Govern amb dignitat. Constatem re
alment que la seva actuació ha estat baixa o nuHa en mate· 
ries com acció social, partieipació deIs grups poHtics en els 
importants problemes, la partieipaeió deis grups socials en 
l'actuació economica i social de la Comunitat Autonoma, 
etc., i ja tanquem, després del próxim període de sessions, 
traguem all0 que queda pendent en el Parlament, perque la 
veritat és que aqueix Govern, en aquests moments, i ahir 
mateix ho va demostrar quan va pujar en aquesta tribuna, 
esta en situació de liquidació i tancament. 

Entrant, que aixa cree que és la primera reflexió que 
s'ha de fer, alló que ha fet a les propostes de resolució, per
que són eonseqüeneia del debat, del debat plantejat pel 
Pres ident cañellas, entrant a les propostes de resolució. Jo 
an iré per ordre, per ordre de presentació, no per ordre in
verso Ha estat molt curiosa la presentació q lle ha fet el Sr. 
Joan Hllguet. Jo cree que no vo lia entrar en la primera de 
les resolucions perque ja hi entrara en extens, més enda
va nt. Jo tampoc no hi entraré. 

És evident que aqueix Parlament, si és conseqüent amb 
si mateix, i el seu grup també, ha de rebutjar I'actuació, I'in
compliment del Govern de la Comunitat Autonoma, enca
ra que no ho hagin fe! altres comunitats autonomes, aquí, 
aixo, no ens preocupa, sobre les direetrius d'ordenació ter
ritorial. Aixo és tan evident que el Sr. Huguet praeticament 
no hi ha volgut entrar. Em pareix logic. Ahir ja va passar 
amb al~res qüestions, que tampoe el President no hi va vo
ler entrar. 

El segon tema es refereix al fet que el Govern faci una 
enquesta. Per cert, el Sr. Huguet ja és la segona vega da que 
ha diu; diu que ja esta feta i que la tenen els grups parla
mentaris; jo he consultat amb el nostre portaveu, president 
del grup, representant del partit en aquest Parlment si ja 
tenia l'enquesta i resulta que no; nosaltres fa un any que, 
amb petició de documentació la demanarem i resulta que 
no la tenim. Per ventura només I'han enviada a qualque -
grupo En el Grup Parlamentari SOCIALISTA, l'enquesta 
no ha arribat. 

De totes maneres, nosaltres creim, i a posta presenta
rem una esmena in voce que, en aquests moments, el Go
vern és millor que no faei enquestes d'opinió, perque resul
ta que després, cenes enquestes de certs tipus d'opinions 
que surten al carrer i que de tots els ambients es diu que ha 
fet el Govern, resulta que el Govern no les ha fetes. No si
gui que amb aquesta enquesta d'estat d'opinió, el Govern 
ens fiqui, com és habitual, el gol de no fer una enquesta 
d'estat d'opinió electoral i en tenguem una i no en tenguem 
una altra. 

A posta, nosaHres proposaríem que ja que interessa i 
crec que és important, el tema de saber com esta i sobretat 
a final de legislatura, l'opinió deis ciutadans d'aquesta Co
munitat Autonoma; encara que fos el Parlament, tanmateix 
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és igual, perque el Govern l'encarrega a una empresa. La 
Mesa del Parlament ho pot fer igual, pero amb molta més 
objectivitat. Que sigui el Parlament que faci una enquesta, 
l'estudii el Parlament i la publiqui. Molt més objectiva que 
el Govern, molt més segur que els grups parlamentaris ens 
assabentarem de tot, no només d'allo que el Govern vulgui, 
i molt més segur que sera objectiva. A posta li proposam 
aquesta esmena de substituci6 que com a grup parlamenta
ri, que sí podem fer esmenes, presentam a la presidencia. 

Tercera proposta de resoluci6: no hi entraré. Hi entra
ré dimarts. En aquest tema de constatar I'escassa preocupa
ció del Govern en materia d'acció social, hi entrarem di
marts. La veritat és que és vera, pero hi entrarem dimarts, 
que és el debat pressupostari i encara que ahir i sobretot 
abans d'ahir el President ens va voler donar un estat de Co
munitat en tant que en situació de política economica ge
neral més propia, encara que també hi havia de ser, pero 
només amb pinzellades, més propi, del debat de pressupost, 
aquesta, nosaltres ja la reservam i la deixarem per al debat 
de pressuposts, encara que hi estam absolutament d'acord. 
Pero no és d'enguany. És bastant general, el tema, a pesar 
de les reiterades manifestacions del Conseller del famós 
6%, que és obligatori complir, que óbviament, si no hi ha
gués la gran nomina, no arribaríem ni a les petitonetes co
ses del 6%, qucdarfem a un u i busques per cent. 

El tema, aquÍ, és un tema !larg. N'hem parlat mol!. No 
només en el cas de les tarifes de la Transmediterrania, .en el 
tema de vehicles, si no, amb el tema de tarifes. Jo crec que 
esta bé demanar millores per als ciutadans d'aquesta Co
munitat Autónoma. Pero el tema de tarifes, en els serveis 
públies, és un tema de bastant més abast o molt més ample 
que el tema puntual d'un vehicle o un descompte per a re
sidents. És un tema seriós. És un tema que ens hem de 
plantejar si és vera que estam discriminats perque, per 
exemple, no estam en les inversions de la RENFE i, si és 
vera que Extremadura esta superdiscriminada perque no 
esta en les inverions d'Iberia o de Transmediterrania. 

Per tant, aixo és un tema delicat i tota la discussió a ni
vell europeu i mundial sobre el tema de les tarifes del ser
vei públic, és una discussió globalitzada. Que ha de pagar el 
ciutada, pel servei públic? Ha de pagar la tarifa al cost de 
prestació d'aquell servei? Ha de pagar una tarifa subvencio
nada? No el ciutada d'aquesta Comunitat Autónoma, sinó 
els ciutadans d'on sigui. Qui és que ha de subvencionar? 
etc. Perque en definitiva, alló que es rebaixa de preu a qual
sevol ciutada, l'esta pagant un altre o I'estam pagant .. tots. 
Nosaltres hi donarem suport, peró tenint en compte que 
esta pendent, en aquesta Comunitat Autónoma, precisa
ment en aquesta Comunitat Autonoma, un serió s debat so
bre els temes de tarifes de serveis públies en la nostra rela
ció en aqueix aspecte amb la resta de comunitats autono
mes i amb la resta de l'Estat. Crec que queda pendent. El 
dcixam damunt la taula, encara que - és un tema bastant 
menor - emmarcat diru; el tema de tarifes. En parlarem més 
envant. 

Ens propasen en el punt sise la creació, de veres - i ha 
hem de dir així de cIar, "de veres" - d'un conseIl de turisme. 
Un consell consultiu de turisme. 1 per que deim creaci6, de 

-

veres, d'un conseIl eonsultiu de turisme? Se n'ha creat un, 
de consell consultiu de turisme, pero resulta que, per a 
aquest Govern - i bastara aquesta pinzellada, perque tam
poc no cm puc allargar de més - de dretes, conservador, no
més interessa el tema turístic a l'administració i als empre
saris. És a dir, els qui sempre perden quan hi ha una crisi 
turística, els qui perden primer i passen problemes greus de 
supervivencia, problemes grcus d'educació dels seus fiUs, 
d'alimentació, etc. o de reemigració, dins la Unia - jo supos 
que ja se n'ha penedit molt - que va proposar el President, 
Sr. cañellas, d'"han de retornar, després d'anys de feina a
quí, al seu poble d'origen", que no a la seva terra. La seva 
terra és aqueix país i tant de bo de tots la terra fos el món; 
tant de bo de tots: molt millar estarÍem. Resulta que, per a 
aquest Govern de dretes, aquest Govern conservador, els 
sindicats, els representants deIs treballadors, no participen 
en el consell de turisme, mira per on. Els autenties perjudi
cats, quan hi ha' problemes, els més perjudicats, no poden 
participar. A posta estam absolutament d'acord que és hora 
de donar I'autentica representació als sectors sindicals la
borals en els temes de turisme. 

No em faci així, Sr. Huguet, que li hauré de dir que el 
consell economic i social, primera opció: aqueIl fam6s con
sell assessor de presidencia, economic i social que es va a
provar fa no sé quanls d'any , no hi ha bagut manera de po
sar-lo en marxa. Srs. del Govern, la scva scnsibilitat social 
pareix que és fluixeta. No volia dir inexistent, pero fluixeta. 
1 no és el seu cas, Sr. Huguet, perO sr és el seu cas, com a 
Vicepresident del Govern o membre d'aquest Govern - no 
és el seu cas personal, volia dir. Pero els temes personals 
dins la funció del Govern, no compten gaire, i el seu pes, 
en aqueix aspecte, deu comptar molt. 

Nosaltres creim que és una imprudencia, enyors del 
CDS, plan tejar a aquesl Govern en liquidació, que impulsi 
O palrocini un congrés internacional de lurisme. Entre d'al
tres coses, perque al terna, li donam molla importancia, a 
Ull congrés internacional de LUrisme i medi ambien!. No a 
una reunió, com enguany em pareix que n'hi ha set, que es 
fan, o quaue, n'hi ha programades quaLre a distints Uoes de 
la Mcditcrn\nia, sinó un congrós internacional de turisme i 
medí ambient, organitzat per les Balears, organitzat per 
aquesta Comunitat AUlonoma, ha de ser una cosa amb 
rnolt de pes, ha de ser una cosa moJt ben muntada i que el 
Govern, ahó com esta, és molt millOr que nO ho lOqui. Es
pCTem que hi hagi eleccions i e l govem que surtí, sigui el 
que sigu i, i esperem per a bé d'aquests ciutadans, que na 
repetesqui, organitzi, amb lemps suficicnt, aquesl congrés 
inte rna.cional de luri me, que í és interes antissim pcr a 
aquesta Comunitat Autónoma, peró que no podem deixar 
en mans d'un Govern que sap que esta en liquidació. A 
més, que és lógic, és el transcurs natural deltemps. 

El punt 8 és un punt que no podem deixar passar per 
les bones: les transferencies als consells insulars és el tema 
Cláu d aquesta ComUnil3.l AutÚnoma. No altres, en princi
pi , estam d'acord que el Govern, e ls grups parlamentaris, 
els partits polftics, han d'impul ar aquesl procés de transfe
r~ncies : és evident, peró creim que hi ha un punt més, un 
puntet més. És imprescindible, i ha hem de dir així de cIar, 
la res alució no ha diu al contrari, per tant, en principi no 
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esta mal formulada, hi cap allo que nosaltres direm, és im
prescindible una cosa que el Govern del Sr. cañellas ha es
ta incapac;;: de fer durant set anys i mig i és el gran pacte po
Utic i social. Es va fer amb la Llei de Consells insulars. Des
prés va tornar enrera, pero vaja, aixo són coses menors. Hi 
estam acostumats. És un pacte polític i administratiu entre 
els grups poHties i les administracions deIs consells insulars 
i de la Comunitat Autonoma per elaborar un procés datat 
de les transferencies, de manera que ni es col-lapsin els 
consells insulars ni deixem, a curt o mig termini, sense con
tengut la Comunitat Autonoma. 

Per aixo, fa falta un pacte polític, que no és mal de fer, 
que els conselIs insulars estic absolutament d'acord que el 
desitgen, perque allo que fa aquest Govern, que és carregar 
no vull dir "transferencies", perque seria desvirtuar la pa
raula, carregar d'encomanes de gestió certs conselIs insu
lars o tots, aixó m'és igual, el de Mallorca, no, creim que no 
és ni el que diu l'Estatut ni el que preveu la LIei de Con
selIs insulars ni alIó que diu la bona lógica polftica. Per 
tant, pensam que és hora que, per impuls d'aquest Govern, 
ara, o després d'eleccions, aixó tampoc no és important, hi 
ha d'haver, s'ha d'elaborar, un gran pacte polftic per desen
volupar el camf institucional d'aquesta Comunitat AutÓno
ma. A posta, la resolució que ho impulsi en aquest sentit, 
que de moment, alIo que és a la Comissió Tecnica Interin
sular avanci en el camf que hi hagi d'haver, pero que hi ha
gi un procés de reflexió entre administració i partits po\[
ties per dur, de la millor manera possible, per als ciutadans 
d'aquesta Comunitat Autónoma, que no per als poHties, 
per als serveis públies d'aquesta Comunitat Autonoma lOt 
el procés de transferencíes als Consells insulars. 

La part darrera ens ha preocupat i ens ha preocupat 
molt seriosament, perque entra m en el tema - i ens estrany 
que el Govern de dretes i conservador hagi volgut presen
tar una especie d'arranjament en aquesta proposta - perque 
la terminología, sí em permet, Sr. President, un moment, 
utilitzada, "empreses turfstiques en sítuació de fallida o sus
pensió de pagaments", en primer lloc, és una terminologia 
confusa i perillosa. Estan en fallida, estan en suspensió de 
pagaments o estan en acords previs a suspensió de paga
ments o estan en acords previs a arranjaments de liquida
ció, etc. Si estan en situació de tema judicial, les suspen
sions de pagaments es presenten en els jutjats i qualsevol 
intervenció parlamentaria podria ser molt més perilIosa 
que no coneixer-ho. Si estan en situació de fallida, exacta
ment igual. Com actuarien, des d'aquest Parlament? 

Una altra cosa, molt més seriosa, seria veure quines ac
tuacions ha de fer el Govern en els casos de liquidació, fu
gida, finalització d'una explotació hotelera d'un altre tipus 
respecte de les situacions en que queden els treballadors 
afectats. Pero en el que no podem entrar és, en la nostra 
opinió, en una especie de, que podria ser, que és una situa
ció de fallida o de suspensió de pagaments? Aquella situa
ció en que el Govern cregui que una empresa va mala
ment? Ens la duu al Parlament i ja la lOmam? Per la publi
citat, és un deIs ternes més delicats que hi ha. Una situació 
de suspensió de pagaments de la qual es negocien els acor
ds i que, perque véngui a aquest Parlament es poden des
trossar els acords? S'hi ha d'anar amb malta cura, en aquest 

terna. Si bé és molt important la situació - com el cas de Fl 
DES, que aixo, més que suspensió de pagaments, fallides ( 
altres, és una situació d'estafa generalitzada -, a part d'aixo 
si s'ha d'anar amb molta cura en aquest tema i amb moll::: 
sensibilitat social en el terna deIs treballadors, no sigui qUt 
les nostres actuacions provoquin encara més mal del qUt 
intentam evitar. S'han d'intentar evitar els mals, pero ne 
posar-nos en una situació tan perillosa. 

Nosaltres creim, senyors del CDS, que, com veuen, ne 
podia ser d'altra manera, amb menys de sis mesos de go· 
vern que queden aquí, perque a partir de la convocatoria 
d'eleccions estan en provisional, no es podia fer gaire més, 
pero vostes tenguin anims. La veritat: aguantin fins al final, 
no facin massa coses, no espatllin aquesta Comunitat més 
del que l'han espatllada i arribam a eleccions i a veure si ja 
d'una vegada, un govern es fixa uns objectius per evitar que 
la situació economica es deteriori més i caminem altra ve
gada per aquesta situació de benestar, de qualitat de vida, 
de protecció del medi ambient. Aixó darrer no ha estat ca
racterístic de la feina del Govern, pero ha caracteritzat la 
forma de vida deIs ciutadans d'aquesta Comunitat Autóno
ma. 

Senyors del CDS, nosaltres donarem suport a la gran 
majoria de les seves propostes, llevat que, en allo que no 
els donam suport, ens convencin que no volien dir aixo o 
que canviin les expressions que hi ha a les seves resolucions. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Por parte del Gobierno, tiene la palabra el Vicepresi
dente, Sr. Huguet. 

EL SR. VICEPRESIDENT DEL GOVERN DE LA 
COMUNITAT AUTO NOMA (loan Huguet i Rotger): 

Gracies. Sres. i Srs. Diputats: deman al representant 
del Grup NACIONALISTA I D'ESQUERRES que no 
s'ho prengui malament si no faig referencia a la seva inter
venció, tota vegada que vos te ha fixat positura en relació a 
les propostes del CDS, que era el tom aquest. 

Sr. Alfonso: voste és un provocador; provocador dia
lectic, a veure si ens entenem. Jo no sé si l'objectiu era do
nar suport a les resolucions del CDS o que dema sortís el 
titular "el diputat del Partit Soci?lista diu que el Govern es
ta en liquidació". Si és a<;o, ho há dit set vegades. N'hi han 
faltades dues, perque són nou resolucions. A<;ü és el mateix 
cantar de fa quatre anys i cregui'm, com diu el nostre Presi
dent, que també "nostre" President, independentment del 
partit a que pertanyi el Sr. Felipe González, que Déu li 
conservi la intuició. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Para qué pide la palabra, Sr. Alfonso? 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A: 
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La intervenció del Vicepresident ha obert un tom inci
dental. Cree que tene dret, amb un temps també bastant re
duH, a contestar-lío 

EL SR. PRESIDENT: 

Tiene la palabra, Sr. Alfonso. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Gracies, Sra. Presidenta. 

Sr. Vicepresident: jo no som un provocador dial<~etie. 
Jo die alIo que pens. 1 moHes vegades fins i tat dic alIó que 
voste pensa que no pot dir. El que passa és que un ha de 
dir totes les coses, en aquesta tribuna, que pensi i no les ha 
de dir en els passadissos. En primer lloc. 

En segon lloc, a vostes, mai, des de fa quatre anys, no 
els havia dit que estaven en Iiquidació, que perdrien les 
eleccions. Enguany els die que estan en liquidació perque el 
seu estat d'anim és aquest. No tenen empenta per dur en
davant les coses i es veuen el pressupost, es veuen el que 
ens ha presentat el President del Govern en aquest debat 
de l'esta! de la Comunitat. Voste ha llegit els pressuposts? 
Sé, ho veurem la próxima setmana. No estan en liquidació, 
és que hem d'acabar aquests sis mesos. Acabem i anem. No 
vol dir que perdin o guanyin les eleccions. Aixó Ito diuen 
els ciutadans, sempre. 

1 ja, finalment, és evident que les propostes del CDS, 
com les propostes de tats els grups, són unes propostes que 
tenen un caire positiu i un caire de crítica. Nosaltres hem 
fet una presa de posieió punt per punt, amb caracter posi
tiu, amb canicter negatiu i amb caracter de crítica. No vol
dria que criticas el senyor que passava pel carrer. Els qui 
han governat durant aquests quatre anys i els quatre ante
riors han estat vostes. EIs qui han fet les coses, unes bé, 
unes altres regular i unes altres maIament han estat vos tes, 
des del Govern. Jo no puc criticar el CDS per haver actuat 
en el Govern, perque no hi ha actual. No puc criticar el 
PSM o a nosaltres mateixos. Vos tes han actuat i quan s'han 
equivocat, s'han equivocat vostes. 1 quan s'han intentat po
sar una floreta, també se l'han intentada posar vos tes. A 
posta permeti'm - que és, a més, la meva feina, que els di
gui allo que cree que han fet malarnenl. Els ho diré ara, d'a
quí a dos mesos, d'aquf a quatre mesos, dins campanya 
electoral i sempre que sigui necessari dir-ho, exactament 
igual que vostes, després, ho diran els qui governin aquesta 
Comunitat Autónoma. Exactament igual. Per tant, aixo no 
els ha d'estranyar. Voste se sent provocat perque a mallor
ca diuen "qui té la coa de palla, aviat se li enren". 

EL SR. PRESIDENT: 

Por parte del grupo parlamentario proponente de las 
resoluciones, tiene la palabra su portavoz, Sr. Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 

Gracies, Sra. President. Bé, sembla que all0 vertadera
ment provocador aquí són les nostres propostes, que han 

.. '--

aixecat una batalla dialectica, de la qual ens alegram, per
que, en definitiva, per a aixo estan posades, per a la seva 
discussió i per a l'aclariment. 

Vull referir-me als comentaris, que vull agrair a tots 
els grups parlamentaris, a les nos tres pro postes de resolu
ció. 

Quant a la primera, la que proclama el rebuig de no 
haver duit les directrius d'ordenació del territori, no podem 
acceptar, Sr. HugucL, les juslificacions del Govern. Voste 
ha dil que les previsions varen ser molt optimistes. Efecti
vamenl. Les previsions eren de vuit mesos, pero és que els 
vuit mesos s'han convertit gairebé en una legislatura i mit
ja. Vull dir que es una cosa un poc exagerada. Sobretot te
nint en compte que la Llei d'Ordenació del Territori parla 
de presen tar u[\ avan~ de les directrius, no les directrius 
ma leixcs. És a dir, jo cree que en aquestes altures, lamentar 
la mateixa presentació de l'avan~ significa una situació greu 
que afecta una qüestió fonamental, perque jo voldria trans
metre als ciutadans que quan parlam de directrius d'orde
nació del territori i recriminam al Govern que no les envii, 
no parlam d'una documentació que més o manco ens ha de 
selvir per entretenir-nos. Parlam d'una pe\<! cabdal dins 
allo que és l'ordenació territorial de la nostra Comunitat 
Autonoma, és a dir, l'expressió en termes d'una planificació 
amb un instrument més modern que els ve lIs plans provin
cials d'allo que és la política territorial de la nostra Co~u-
nitat, tema absolutament fonamental. . 

Proposta de resolució número 2, sobre I'elaboració de 
l'enquesta. Acceptam plenament la proposta del Grup SO
CIALISTA Ens ha conven~ut al cent per cent. La conver
tim en el fet que sigui el Parlament, que faci aquesta en
q.uesta, fins i tot trobam que és absolutament encertat per 
garantir l'objectivitat i que aixo arribi a 1015 els grups parla
mentaris. Cree que el Grup SOCIALISTA ha presentat 
l'esmena. Queda, per part nostra, acceptada. No sé si regla
mentariament és preceptiva l'acceptació de tots els porta
veus. 

Proposta de resolució número 3, sobre la constatació 
del descens de la participació relativa de les despeses de ca
racter social. Miri, Sr. Huguel. Jo cree que hem d'acabar 
amb una confusió que es produeix allIarg de tat aquest de
bal. Política social no és acció social, no només és acció so
cial. Miri: el Sr. Forcades li pot explicar en un minut. La 
presentació deis pressuposts de la Comunitat Autonoma i 
de tot els pressuposts implica una manera de fer els comp
tes que se'n diu la classificació funcional. 1 dins la classifica
ció funcional hi ha el grup de funció número 4 que es diu 
"producció de béns de caracter social" i no només inclou 
les partides destinades a acció social, sinó tates aquelles 
que són interpretables com aquelles des peses directament 
lligades a la producció de béns i serveis que afecten directa
ment el benestar deIs ciutadans. S'hi inclouen les des peses 
en habitatge, en materies d'abastiment i sanejament d'ai
gua, les infrastructures tasiques, de caracter cultural, es
portiu, social, recreatiu, no només acció social. Parlam de 
política social, que és molt més que acció social. 

1 aquestes partides, aquest grup de funcions, any rera 
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anys, baixen la seva participació relativa al pressupost. Li 
repetiré les xifres, que no tenc davant, pero de les quals em 
record d'ahir: l'any passat, un 3 i busques per cent de puja
da quan el pressupost va pujar el 17; enguany, un 1'77, 
quan el pressupost ha pujat 26'6%. És una baixada relativa 
de les despeses destinades a reequilibrar els desequilibris 
que la nostra societat té en relació a les oportunitats de la 
població a accedir a un nivel! de vida més igualitario 1 amb 
aixo, el Govern té un suspenso 1 aixo és una constatació que 
nosaltres hem de fer i que proposam al Parlament que do ni 
suport. 

La quarta proposta de resolució diu literalment - li lle
giré, perque jo crec, Sr. Huguet, que voste no l'ha llegida 
bé o qui li hagi fet el paper, no I'ha llegida bé, perque diu, 
escolti, per favor - : "el Govern de la Comunitat Autonoma 
de les Illes Balears, d'acord amb l'estudi de les necessitats 
per al Pla d'Insta1-lacions Esportives promoura acords i 
convenis amb els ajuntaments de la Comunitat per tal d'op
timitzar la utilització de les ínstaHacions esportives muni
cipals. 1 voste em contesta, primer, que les infrastructures 
esportives són competencia deis consells insulars. Bé. Que 
el seu marge d'actuació en materia de promoció d'infras
tructures ciportives és zero. D'acord. Ens diu que l'estudi 
de necessitats del Pla d'Inslal·lacions Esportives eSla fel í 
aixo ho reconeix la mateixa resolució. 

Jo li dic que si el Govern lé les compelencies en la ma
teria - perque les té estatutariament - i distribueix els do
blers d'acord amb els ajuntaments a través deis consel!s in
sulars, no em pot negar, Sr. Huguet, que el Govern té les 
competencies en materia de la regulació i de l'ordenació de 
les instal-lacions esportives. I per tant, l'únic que li dema
nam, fixi's, promoure acords i convenís per optimilzar la 
utilització, és a dir, si el Govern de la Comunitat Autono
ma els financia, el m1nim que pot fer és posar determinad es 
condicions que optimitzin la seva utilització. És a dir, jo 
voldria que voste m'hagués contestat el contengut de la 
nostra proposició o de la nostra moció i no vaguetats i ge
neralitats que no tenen res a veure amb el seu contengut. 

1 ana m a la que jo crec més important de les nos tres 
pro postes, relativa a la institueionalitzaeió d'una mesa de 
dialeg per a la reconversió turfstica. Miri: jo crec que hem 
d'aelarir el tema de la reconversió amb quatre dades. Voste 
diu que la reconversió turítica no té res a veure amb la re
conversió que s'ha fet a nivel! de I'Estat de les grans indús
tries. Jo diré que hi ha molles més semblances de les que 
voste m'ha dit. Estam davant una retracci6 i un canvi quali
tatiu de la demanda, exactament igual que a la indústria. 
Estam davant d'un excés de la capacitat d'oferta, exacta
ment igual que la indústria. Estam a un sector en el qual 
les inversions públiques i les inversions privades confluei
xen de cara a produir una oferta que esta fntimament lliga
da, exactament igual que la industrial. 1, finalment, hi ha un 
gran problema de formació del personal que queda afeetat 
per aquest procés. 

Aixo són caracter1stiques que s'hi assemblen molt i, Sr. 
Huguet, no Ji puc acceptar, perque em pareix que és mani
festaci6 d'una ignorancia que no és propia d'un governant, 
que em digui voste que la reconversi6 ha afectat només el 

sector públic industrial, perque aqu! tenim la reconversi( 
de la línia blanca d'electrodomestics, per exemple, i és b 
primera que em ve al cap, que no té res a veure amb el sec
tor públic industrial, perque el sector és absolutament pri. 
vat i la reconversi6 es va fer. 1 es va fer a tres bandes, entre 
les empreses, l'administraci6 i els sindicats. 1 va ser una re· 
conversió perfecta. Va ser una reconversi6 que no va tenÍl 
la crispació i el grau de crisi social que va tenir la de la si
derúrgia. Per cert, es va fer quan el Sr. Roddguez Sahagún 
era Ministre d'lndústria. 

En relaei6 a la impulsi6 del procés de transferenci~ 
als consells insulars, jo estic d'acord, Sr. Huguet, que vosU 
ha donat la paraula clau. Es tracta de prioritzar, és cert. Pe· 
ro jo voldria expressar a la Cambra que el nostre grup ho 
vol plan tejar aquf, amb aquesta proposta tan suau, que ve 
tan condicionada per elements que s'han dit aquf, com el 
pas del procés per la Comissi6 Tecnica Interinsular, etc. La 
necessitat de plan tejar una viabilitat a curt, mig i llarg ter
mini jo, per resumir, la reduiria a l'expressi6 d'una volun
tat: que aquest procés, pel fet d'estar en liquidaci6 la legis
latura, no s'aparqui, que no el deixem ja aparcat com un te
ma que "bé, ja ho veurem, ara hem fet un parell de transfe
reneies, alguna més que pot sortir, pero no plantejarern 
més temes", perque, com voste ha dit, Sr. Huguet, a pesar 
del cert decensÍs o de la eerta desesperan<;a que pugui aixe
car aquest debar d'aquests dos darrers dies, té ra6, Sr. Hu
guet, quan voste diu que hem d'actuar exactament igual 
que si estassim en el primer dia de la legislatura. Tot el ca
mí que deixem avanc;at perque el proxim govern, sigui qui 
sigui - en qualsevol cas, emanara d'una majoría d'aquest 
Parlament -, pugui continuar una feina, perque aixo és un 
procés que, efectivament, abasta molt més d'una legislatu
ra. I aixo era tota la intenci6 que nosaltres planlejavem. 
Simplement, que aquest procés no quedi aparcat, sinó que 
contÍnul impulsat, i que l'acci6 de govern, que és especial
ment responsable, l'impulsi. 

1 ja acabo. La nostra darrera moci6 fa referencia a la 
informaci6 sobre les empreses en situaci6 de fallida i sus
pensió de pagaments. Vull tranqu¡¡·litzar tothom: el Go
vern i el Grup SOCIALISTA L'únic que demanam és in
[ormació. Res més. la més, cree que la proposta de resolu
ció esta amb molta preeisi6 redactada. No volem saber 
aquelles empreses que estan en un procés de negociaci6 de 
cara a evitar o superar una amenac;a de fallida o suspensi6 
de pagaments, perque efectivament aixo seria un elemenl 
de distorsi6. Aixo no ho volem saber. Volem aquelles que 
tenen una situaci6 de fallida, agraesc la correci6 terminol6-
gica al Sr. López Casasnovas, i de suspensi6 de pagaments 
que ja tenen aquesta declaraci6. 

Per que? A efectes informatius i no per actuar en rela
ci6 a una o cadascuna de les empreses, sin6 als efectes de 
tenir una informació, com es poden tenir informacions re
latives a l'evoluci6 de l'estat de febre d'un malalt per seguir 
el seu procés i veure quins efectes té una situació de crisi 
-per que evitar la paraula?- en relació en aquesta qüestió. 
Li accepto la seva proposta de transacció en relació al [et 
que se sol·licitin del tribunal de justícia. ]0 el que li vull dir 
són dues coses: primera, la nostra proposta no deia com el 
Govern aconseguiria aquesta informació. D'alguna manera, 
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com dir-Ji, ens és igual, és a dir, aconsegueixi-Ia com trobi 
més oportú. Si troba que és adrer;anl-se al tribunals de jus
LÍcia ens pareix molt bé. Si vol que consti a la proposla, ens 
pareix molt bé, perO no oblidi una cosa. Nosaltres oferim 
una lransacció sobre la transacció si és que voste ha ha 
oblidat, que digui "el Govern soHicilara deIs tribunals de 
justícia i n 'informan\ al Parlamenl. . .", e tc. Ho dic perque no 
quedi només aquesta qüestió acceplada. 1 amb aquesta pre
cisió, acceptam la transacciÓ. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Tiene la palabra el Sr. Conseller de Turismo. 

EL SR. CONSELLER DE TIJRISME (Jaume Cladera 
i Cladera): 

Gracies, Sra. Presidenta. Sres. i Srs. Diputats: per fer 
unes puntualitzaeions que cree importants, perque no no
més és important el resultat de les resolucions, sinó tenir 
en compte les opinions que es diuen dins aquest Parlament. 

Cree que comparar la situació actual del sector turístic 
amb la reconversió industrial és una mala comparació, moIt 
perillosa pel que podem transmetre a la nostra societat. Ai
xo no és un sector en fallida. Miri: h~ dit, dins aquest Parla
ment, que el que passa dios les émpreses lUrís liques és que 
guanyen menys doblers que abans perO no lIi ha problemes 
dÍll les emprese.<;. ACLUalme m, a LOta la COmunüat de les 1-
Iles Balears, de coneixemenl públic, no sé si n'hi ha més, de 
les que tenim de coneixement públic són: FIDES, que, com 
moIt bé ha definit el Sr. Alfonso, no té res a veure amb el 
sector turístic, absolutament res a veure amb el sector tu
r(stic, a ixO és una operació que no vull qualificar aqul de
dins perO que lOLS vosles, que tenen coneixement, més o 
menys saben i hi ha dues empreses, una que es tA en situa
ció de fallida l~cnica i una que esta en suspensió de paga
menLS. Aben és el que hi ha oficialment dias la Comunitat 
AutOnoma en aquests momenLS. 

Per tant, dins un sector que té 2.500 empreses d'alIot
jaments, 4.000 empreses de restauració, no sé quantes de 
souvenírs, de cotxes de lloguer, etc. utilitzar paraules dient 
que s'hi ha de fer la reconversió com a la indústria siderúr
gica, és, Sr. Quetglas, amb tot respecte, realment preocu
pant, perque podem transmetre a I'opinió pública que aquí 
podem tancar aquest negoci turístico 

Aquest negoci turís tic, enguany ingressara 400 mil mi
lions de pessetes amb una disminuació del 4% respecte de 
I'any passat i en pesscles constam , una disminució del 
10%. D'acord. Es La m en una ilUació desfavorable. Abeo es
ta cIar i ho admelem. PerO un sector que ingressa 400 mil 
milions de pessetes no el podem qualificar d'estar a punt de 
la reconversió. 

Un altre tema: aquest sector té un inconvenient molt 
notable i és que resulta que crea molta ocupació o ha creat 
molta ocupació fins a !'any 1989, fixa-discont[nua. I qua n 
s'acaben els contractes, evidentment resulta la data curiosa 

que cada vegada que es crea més ocupació es crea més des
ocupació, perque com que l'ocupació és de fixos-disconti
nus, si s'han creat 4.000 lIoes d'ocupació, a finals de tempo
rada, aquests 4.000 lIoes són de desocupacíó. Aquestes co
ses, les hem de tenir en consíderació, perque resulta que 
critica m un sector i el presentam com un sector realment 
en fallida, cosa que no éso 

És clar que hi ha coses que diu vos te que té raó. Hi ha 
un escés d'oferta. Aixo és el problema greu que té el sector. 
1 és el problema on hem de centrar els esfor~s. PerO mati
sem, parlem d'aquest tema, pero no d'una reconversió que 
es pugui entendre en termes economies massa exagerada. 

Després, voste fa apreciacions en les quals jo discrep 
totalment. Aixo del canvi qualitatiu, miri, he dit dins aques
ta Cambra un f\lunt de vegades que no hi ha un canvi de 
tendencia de cara a les ílles i vaíg dir l'altre día a la Comis
sió d'Economia i Hisenda, i ho repetesc. Ens hem de men
talitzar. Si no ens mentalitzam nosaltres, no mentalitzarem 
la gent. Balears és la General Motors del turisme: fiquin
s'ho dins el cap. Mentre tota la Mediterrania té un rebom
bori turístie, Balears aguanta el tipo. Mallorca, dia 30 d'oc
tubre, té 1'8 menys de turistes que rany passal i Menorca i 
Eivissa el 12% menys. El global és el 6'5% menys. Canaries 
ha tengut el 20%. Turquia ha tengut el 18%. Parlam de xi
tres importants. Aquí mantenim uns resultats, dins tot el 
que passa, jo crec que realment próspers. 

Una referencia que ha dit el Sr. Alfonso just a titol in
formatiu, no per entrar en discussió. Es va crear el Consell 
Assessor de Turisme. Contempla que hi ha cinc represen
tants sindicals. S'ha convocat aquests representants sindi
cals tres vegades. Se'ls ha demanat que nomenin aquests re
presentants süíClica!s. Ni Comissions Obreres ni UGT no 
ens han contestat i no és només aixó, el més greu . Sindicats 
amb els quals tenim bones relacions, normalment, ni tan 
soIs ens han rnanifestat, ni per escrit ni personalment, el 
seu desacord. Jo he llegit en els diaris que hi estan en desa
cord, pero no he pogut parlar amb elIs i tenir-ne coneixe
ment. No és entrar en discussió. Només és perque voste 
tengui aquesta informació. 

1 respecte del congrés aquest internacional, jo crec que 
aixo, ja ha dit el Vicepresident, que totes aquestes coses 
són bones, pero m'ha donat una especie de sensació que 
era una idea recollida deIs diaris d'aquests dies perque a fi 
de comptes, l'acord que estan a punt de signar els opera
dors turísties internacionals amb la Comunitat Autónoma 
va en aquesta via. 

Moltes gracies, Sra. Presidenta. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sí, Sr. Quetglas. Bien, de acuerdo. Ha abierto un turno 
incidental, el Conseller, perdón. Sí, gracias. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 

Gracies, Sra. Presidenta. Jo vénc en to de pau, Sr. Cla
dera. Jo crec que voste - i Ji dic amablement i tranquiHa -
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ha confós dues propostes de resolució que són distintes, de 
distint contengut i que es refereixen a coses qualitativa
ment i quantitativa distintes. 

En cap moment jo no he dit ni he pressuposat ni les 
nostres propostes impliquen que la reconversió respongui a 
un sector en fallida. Seria absolutament insensat una afir
mació d'aquest tipus, que jo no he feto Jo he dit que hi ha 
elements que s'han donat a aquelles indústries que han ha
gut de menester una reconversió que es donen en les cir
cumstancies actuals, en el sector turístico Quins són, aques
ts elements? El redimensionament de la demanda i el canvi 
qualitatiu de la demanda - i el canvi qualitatiu és una cosa 
que no hem anunciat nosaltres; esta anunciat des del Go
vern com a aspiració necessaria -, un excés d'oferta, que 
m'acaba de reconeixer i la confluencia de les necessitats 
d'una inversió pública, d'una inversió privada i d'un sector 
afectat, que és el sector de treballadors, són elements que 
estableixen un ciar paraHelisme amb els sectors industrials, 
que un determinat moment es va plantejar una reconversió, 
no perque estassin en crisi, no perq ue estassin en fallida, si
nó perque l'aparell productiu no estava adequat, en la seva 
formació a l'evolució d'una demanda que anava en un sen
tit distinto Igual que ara aquí. 1 tenim un mercat únic per a 
l'any 93 que és un horitzó importantíssim. 

Aleshores jo voldria que aquesta proposta de resolució 
que convida que el Govern mantengui un permanent estat 
de dialeg amb empresaris, amb sindicats i amb l'administra
ció central en relació a tenir activada la General Motors 
que voste diu del turisme, perque la General Motors també 
cada any, cada dos o cada tres canvia la seva oferta de mo
deIs d'automobils que ofereix, perque la demanda és can
viant i perque s'ha d'adequar a les necessitats que ti impos,a 
el mercat. Aixo és el sentit de la nostra proposta. 

En relaci6 a la número 9. Miri: no planyem esfon;os. 
Les explicacions que ens ha donat voste ens s6n suficients. 
En aquest moment, retiram la nostra proposta número 9. 
Queda retirada. Entre d'altres coses, perque voste em diu 
que n'hi ha dues. Molt bé. 1 jo supos que sera relativament 
facil mantenir una informació sobre aquesta qüestió, tant a 
través deIs mitjans de comunicaci6 com demanant compa
reixences explicatives. 

Crec que amb aixo hem restablert la pau. Em pareix 
que hem restablert a quina casta de coses ens referim quan 
parlam de cada cosa, 1 independentment que tenguem 
punts de vista distints, jo crec que hem d'intentar evitar 
treure les coses de polleguera i sobretot, que les discrepan
cies no es fonamentin en malentesos. 

Aixo és tot. Sr. President, moltes gracies. Jo volia 
aprofitar la seva presencia aquí, si em permet el Sr. Presi
dent, per una qüestió quasi d'ordre, perque voldria reconei
xer que l'únic president que hi ha en aquesta Cambra que 
esta votant per trenta-quatre vots és voste per una precisió 
d'una afirmaci6 que es va fer en el debat d'ahir que voldria 
que constas en acta. Gracies. 

(El Molt Jl.lustre Sr. President repren la direcció del de
bato ) 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Quetglas. 

Sí, Sr. Alfonso, té la paraula. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Gracies, Sr. President. Era per fer dues precisions al 
Sr. Cladera. Nosaltres sabem que hi havia una serie de re· 
presentants sindicals dins aquest Consell Assessor de Turis· 
me. També sabíem que no s'havien constituH per dues ra· 
ons, pel que diuen ells: primer perque hi tenen molt poca 
representació. Pero voldrfem entrar una mica més a fons en 
aquest tema i seré molt breu. 

És curiosíssim que tots els temes de relacions laborah 
de participació deis sindicats representatius dins els proce· 
diments, consells i la resta de la Comunitat Autonoma, tOL" 
han acabat en un fracaso És curiosíssim. Ho he dit abans: el 
Consell Assessor Laboral de Presidencia, fracas absolut 
Varen ser incapac;os, l'anterior Conseller de Treball ni l'ac· 
tual Conseller de Treball, ni de parlar amb els sindicats. 
Parlar amb els representants sindicals, Sr. Ctadera, és un2 
de les coses més senzilles que un es pugui imaginar. És cri
dar-los, asseure's i es podra no arribar a un acord, pero par
lar, Déu meuet, és ben simple. No vol dir que jo hi parti ca
da setmana, pero quan tenc un problema laboral, parlal 
amb el si. Cámara, parlar anteriorment amb el Sr. Obra
dor, parlar amb el representant d'USO, que són poquets 
pero és igual. Jo crec que vostes parlen molt amb el CSIF, 
que també s'hi ha de parlar, i bastant amb USO i no volen 
parlar amb UGT i Comissions. Perque el fracas del Govern 
conservador en aqueix tema ha estat espectacular. No han 
aconseguit mai posar d'acord els dos sindicats i els empre
saris per anar a un consell assessor o a un conselllaboral o 
al Consell Economic i Social. Per qualque cosa deu esser. 

Estic ben content, perque un s'arriba a cansar de sentÍl 
que hi ha una gran crisi i tot aixo. El Sr. Cladera avui ens 
ha dit que no hi ha crisi i, sobretot, que el problema és un 
problema d'oferta. Tornam a la lectura de fa un parell de 
mesos. Hi ha un problema petit de demanda i hi ha un pro
blema d'oferta. Un problema de demanda que han tengut 
tots els pa'isos de la Mediterrania, tots més gros que nosal
tres, i un problema d'oferta. Bé, va dins la línia que nosal
tres diem. Una altra vegada ens donen la raó. Jo li don les 
gracies al Sr. Cladera, perqué el seu president de vegades 
diu una cosa i de vegades en ctiu una altra. Ell, avui, ha es
tat bastant ciar. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr. Vicepresident del Govern. 

EL SR. VICEPRESIDENT DEL GOVERN DE LA 
COMUNITAT AUTONOMA (Joan Huguet i Rotger): 

Gracies, Sr. President. 

Molt breument i simplement per cortesia cap al Grup 
Parlamentari CDS. No tomarem a entrar en totes les reso-
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lucions, perque em mantenc, amb les matisacions que hagi 
fet voste i amb el suport que amb més preparació m'hagi 
pogut fer el Conseller Cladera. 

Només vull dir dues coses. Jo crec que he estat ben 
dar. Almenys a una resolució vull fer referencia. El tema 
de les transferencies als consells insulars. Jo he volgut po
sar aquí damunt, en aquesta Cambra, que és hora que 10ts 
ens ho prenguem un poc més seriosament del que ens l'hi 
han pres, pero que després no diguem unes coses aquí i de
fora, en facem unes altres. Tots. Quan dic "tots", tots. Per
que jo m'he vist damunt els diaris, aquesta setmana, que 
l'operació que ha fet el Vicepresident, amb les set propos
tes duites a comissió és una operació de maquillatge. Ni 
tant, ni tan poe. 

Facem aquestes propostes, tirem-Ies cap envant, pero 
sabem positivament, si no pecam aquí, en aquest moment, 
que no podem només perque fins i tot en aquestes set, no 
hi ha temps material de treure-les. Simplement és ac;:ó. 1 és 
quan jo dic, i amb ac;:a coincidim, que cree que avui, de cada 
vegada més, els grups parlamentaris que ens fara falta esta
blir unes prioritzacions. 1 és un representan! precisament 
del seu grup que va dir: "prioritzem, en aquesta subcomis
sió, quines seran més necessaries" i hi van estar d'acord tots 
els grups parlamentaris. 

1 una petita broma per acabar: que voste cm demani a 
mi que el Sr. Forcades m'expliqui en un minut el tema so
cial, o no em coneix a mi o no coneix el Sr. Forcades per 
explicar-me la cosa en un minuto Gnlcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Acabat el debat de la proposta de resolució del Grup 
Parlamentari CDS, procedeix comenc;:ar el debat i la defen
sa de les propostes de resolució del Grup Parlamentari 
NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES. Per defensar aques
tes propostes, té la paraula el seu portaveu, Sr. López i Ca
sasnovas. 

EL SR. LÓPEZ 1 CASASNOV AS: 

Sr. President; Sres. i Srs. Diputats: a la vista d'algunes 
manifestacions que s'han pradu!t ja en el transcurs d'avui 
capvespre en aquesta Cambra, el nostre grup havia tingut 
la temptació com altres diputats, de presentar només una 
sola resolució, resolució que diria aixi com que a partir d'a
ra i fins d'aquf a sis mesos O cinc mesos, el Govern estigués 
quiet, que no fes altra cosa. 

Peró nosaltres no ho hem fet, hem encara apostat per 
la utopia i no pel realisme, i la utopia ens diu que el Parla
ment, avui, ha d'instar, ha de constatar i ha de tocar de 
peus aterra, com algú ha dit aquí, també, sobre algunes de 
les qüestions que ahir vam contrastar en un debat, en un 
dialeg, que nosaltres sempre voldríem que fos confrontació 
per construir una societat més justa, per esser dinamitza
dors, des d'aquest Parlament, d'una societat que cerca nous 
camins de solidaritat i no només actuar des del centre de 
poder, per continuar i per consolidar poders. 

-

Per tant, primer punt de resolució: nosaltres conside
ram greument insuficients les poHtiques economiques scc
torials i ens centram Msicament en agricultura i indústria 
perque creim que han estat les ventafocs de I'actuació de 
I'acció de govern de la Comunitat Autónoma en eIs últims 
temps, per no dir sempre. 

lnsuficiencies? Efectivament. Vam parlar del Pla de 
Mallorca com una situació emblemiHica d'actitud de govern 
paralitzant unes possibles inversions. Deiem ahir: hi queda
ran pagesos, en el moment de fer una reestrueturació del 
camp a Mallorca i a les Illes? Manteniment de la indefensió 
del pages per la societat rural menorquina. Reconversió ru
ral que nosaltres associam a la manca de política que esté 
en aquests moments per mantenir l'estructura social del 
camp a partir del nucli fonamental de l'explotació familiar 
agraria. És facil,afirmar que només sobreviuran les grans 
empreses de les grans explotacions agraries i no fer res per 
salvar les pe tites. tota la potencialitat de les inversions en 
materia d'agricultura es pot quedar en no res, si no som ca
pa<;os d'intervenir-hi dinamitzant el sector agrari, que té un 
greu problema de desestructuració, que l'administració no 
ha assumit. No dic que no hagi sabut corregir, dic que no 
ha assumit, que s'ha de corregir. 

Indústria. Insuficiencies. Hi ha hagut una poHtica se
riosa de foment públic de sol industrial? Nosaltres creim 
que no, com creim que tampoc no hi hagut una política_de
cidida de captació de noves indústries. De fet, es va aban
donar el programa. Hi ha una decadencia de la planta in
dustrial. El Sr. Ricci ahir ens recordava que la seva pro pos
ta de l'any passat del !libre blanc d'indústria era una pro
posta també que havia caigut en el blanc del no fer d'aquest 
Govern. Pla de reconversió industrial: ja no en parlam. Ja a 
llquesta Cambra, sembla que no Ji importa. A nosaltres, sí 
que ens importa, i molt. En canvi, sí que hi ha una preocu
pació, per exemple, per anar a l'exposició Expo 92 i aquí s[ 
que hi abocam una senalIa de milions de pessetes. Per tant, 
crec que el Parlament ha de constatar, ha de considerar 
aquestes insuficencies i aixf ho proposa el nostre grupo 

Com proposa que es constati la inexistencia d'una ac
ció governamental de planificació en materia d'ordenació 
territorial, planificació que donaria sense cap dubte aques
ta tan necessaria i demanada per alguns seguretat jurídica. 
Nosaltres afirmam que no és el cataleg, convertit en Llei 
d'Árees naturals, alIo que donara seguretat jurídica, perque 
el cataleg, la Llei d'Árees naturals, només fixa aque!les Zü

nes on no es podra urbanitzar, on tindran una qualificació 
que impedira un ús urbanístic del territorio Pero aixó no vol 
dir que fora d'aquestes s'hagi d'urbanitzar, o que fora d'a
questes, tot hi sigui possible. La seguretat jurídica, al nos
tre entendre, aniria molt millor per la via de les directrius 
d'ordenació territorial. 1 aquí lamentam discrepar amb el 
Vicepresident: aquestes directrius, creim que no s'han pre
sentat, entre altres qüestions, perque haurien permes tenir 
unes regles de joc mínimes que incidirien - en forma d'in
tervencionisme, si valen - en aquest libera lis me salvatge 
que, en aquesta area concretament, estam acostumats a 
contemplar. 

Les lIeis d'arees naturals que hem aprovat en aquesta 
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legislatura troben una lentitud exasperant a l'hora de tro
bar el pla especial que després consolida i diu i fixa els usos 
d'aquestes Arees. Crec que fa molt poques hores - no puc 
dir dies - que s'ha publicat en el B.G.CA.I.B. el Pla Espe
cial de Sa Canova. Recordo que Sa Canova va esser la pri
mera de les Beis d'arees naturals aprovades en aquesta le
gislatura. Ara arriba el Pla Especial. 

Quant al Pla de Ports Esportius, no ens hi entrentin
drem gaire perque, a la vista de la distorsió que hi havia en
tre la Llei d'Ordenació territorial i el Pla que ens proposa
va, finalment i per sort, aquest Pla de Ports Esportius va es
ser retira t. 

Entrarem en el punt tercer, que fa referencia a la cons
tatació, també, de la inexistencia d'una poUtica ambiental 
que manté, en aquests moments, per part del Govern, plan
tejaments desenvolupistes, que no afavoreixen una econo
mia harmonica ¡ equilibrada. 1 per que deim a0? Ho vam 
veure ahir, també. Aigua potable en els municipis costaners 
ho deia amb una noticia realment preocupant, realment 
alarmant, el portaveu del Grup SOCIALISTA, el Sr. Triay. 
L'aigua potable en els municipis costaners queda redulda a 
tres municipis, només, de les Illes Balears. Aleshores, el tu
risme vol aigua suficient i bona, vol millores ambientals, 
vol espais naturals i rurals no balearitzats, vol un litoral 
net, el turisme. 1 el poble de les Illes Balears, també. 

Aleshores falta dir que els camps de golf i la política 
de salvar arees naturals basant-se en la reducció de cinc
cents xalets a vuitanta-set, cas de ses Salines d'Eivissa i For
mentera, no és al nostre entendre, una polftica de salva
guarda del medi ambient. És una polftica, si voleu, més res
trictiva, pero en definitiva, una política que afecta el medi 
natural. 1 vull posar altres exemples: tenim el cas deIs cen
tres d'interes tur{stic, de platges de Fornells, de cales de Ti
rant, amb procés de revisió i que passen, evidentment, de 
quatre mil places, pero continuen essent arees naturals di
rectament impactades per l'acció de govern. 

Volem que el Parlament insti el Govern a adoptar me
todes de comptabilitat ambiental per avaluar periOdica
ment la situació del medi i del patrimoni natural a les nos
tres illes. Fixin-se que proposam una cosa ben innovadora, 
ben fresca, nova, dins la política mediambiental. La propos
ta té un objectiu: evitar que es mantenguin els criteris eco
nomicistes, limitats a una sola de les cares de la realitat. 
Són ja molts els economistes i els poHties que reclamen que 
les avahiacions sobre l'estat deIs paIsos sigui qualque cosa 
més que les xifres de producte interior brut, que les xifres, 
en el nostre cas, del nombre de turistes, de despesa turísti
ca, etc. No. Hem de coneixer l'evolució d'altres parametres 
per poder avaluar I'estat de la Comunitat Autonoma. Hem 
de coneixer l'evolució deIs recursos naturals renovables, 
com esta la qüestió de l'aigua, com esta l'estat sanitari de 
les platges, l'evolució deis boscos, la biodiversitat i com es
la l'estat de recursos naturals no renovables com el territori 
i el litoral. 

Que demanam, en coneret, en aquesta proposta? De
mana m que els propers protagonistes del debat general de 
la Comunitat - els propers protagonistes - disposin d'esta-

dístiques i valoracions detallades sobre l'estat sanitari d( 
les platges, sobre la degrada ció o la protecció deIs distintl! 
tipus d'ecosistemes, sobre l'evoIució deis boscos, sobre l'ex· 
tineió o conservació d'esp~eies, sobre la brutor o la netedal 
rural, sobre la contaminació industrial i litoral, etc. A0 ne 
és nou. No és nou. Hi ha polítiques europees ja a paisos 
que s'han preocupat d'aquests temes, pero no és facil, he 
reconeixem. No perqu~ no sigui facil, pero, no és desitjable. 
No eren facils la llibertat, la democracia o l'autonomia i hi 
lluitam encara. En tenim més, pero hi lIuitam. Demanam 
imaginació i demanam feina. 

Jo cree que no li falten, al Sr. Forcades, aquestes fei· 
nes, i són feines difieils. Per exemple, caldria tenir informa· 
titzats aquests [tems estadístiques per poder avaluar i segu· 
ir l'estat de la qüestió . Ido hi ha grups de treball tecnic que 
instauren aquest sistema a nivell de l'Estat i molts distin~ 
paisos europeus - ja ho he dit - ho apliquen. Volem esse¡ 
una comunitat europea, una regió d'Europa amb plenitud 
ido tenim aquí un camp immens de trebal!. 

Una altra possibilitat, una altra proposla que feim ~ 

aquesta Cambra és que sense més dilacions s'apliqui ja, ~ 
posi per decret en funcionament el Pla de Cooperació In· 
termunicipal que, recordo, el mes de maig del 1988 el pl( 
del Parlament va aprovar per unanimitat en aquesta Cam 
bra. 1 deia la proposta: "el Parlament insta el Govern " 
constituir un fons de cooperació local i intermunicipal que 
juntament amb els deficits socials i les mancanees d'infras 
tructura doni especial prioritat a les inversions, a aquelc 
municipis que hagin tingut cura de conservar el patrimon 
natural". Les aetuacions realitzades des del 1988 fins an 
cree que han estat nu¡'¡es i que el reflex institucional i preso 
supostari obtingut ha estat també practicament nu!. Sens( 
més dilacions, ten en aquí un altre camp per demostrar qm 
són sensibles a la problematica ecologica en relació a l'eco· 
nomia. 1 tot a0 que deim esta en relació a la proposta ano 
terior. Cal obtenir dades per aplicar prioritzacions. 

El punt número 6 de les propostes simplement consta 
ta que J'acció de govern envers els sectors menys afavorit! 
continua essent encara insatisfactoria. 1 per que constatan 
una realitat tan obvia? Volem que el Parlament I'admeti er 
la seva dimensió, amarga, si es vol, pero rcal. No volerr 
tranqui¡'¡itzar consciencies. Volem fer possible que la mise 
ria a les llles Balears, les bosses de miseria que hi pugui ha 
ver retrocedesquin alIa on els homes s'uneixen per destruir 
la. A~o és la lapida que hi ha a la pla~ deIs Drets Humans 
a París. Aixf ho diu. Aleshores, a les IlIes Balears tamb( 
hauríem d'aplicar els drets humans en aquest sentit i poten 
ciar que la participació deis diversos sectors socials es tra 
duesqui en mesures efectives, perque els índexs de qualitat 
jo no sé si el company secretari segon d'aquesta Mesa h~ 
obtingut cls resultats de l'enquesta deIs índexs de qualitat 
El que Ji puc dir és que aquest portaveu no els té i cap del~ 
membres del nostre grup parlamentari, com sembla qU( 
tampoc no ho té el Grup SOCIALISTA Ens interesse¡ 
molt, aquestes dades. 

El punt número 7 és una insulncia, també des del Par· 
lament, a posar en funcionament la renda mínima d'iruer 
ció. I ac;o ho poden fer, per decret, si volen, l'any 1991 é 
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partir del mes de gener, aplicanlles partides económiques 
possibles des deIs pressuposlS i si no, en cas de necessitat, 
es pot acudir al deute público En aquesl sentil, nosaltres de
manam que s'aprovi una !lei, peró mentrestant, és posible 
ja dins el 1991 tenir una actuació decidida en aquest aspec
te. Quan acabi, ara, l'any 1990, els ciutadans més desfavo
rilS de deu comunHaLS autónomes de les desset que compo
nen 1'Estat espanyol tindran drel a percebre un saJari social 
enloro a les trenta mil pesseles. A altres comunilats, ja hi 
ha acords que permeten fer possible I'aplicació d'aquest 
punt de la plataforma sindical prioritaria. Ido a les Illes Ba
lears és realment insultanl aixf ho vam definir ahir, que no 
sigui possible encara comptar amb aquest proposit, amb 
aquesta intervenció sobre les bosses de pobresa més seve
res. 

El punl número 8 - i vaig acabanl, Sr. President - és un 
rebuig clar, decidil, a la polftica cultural i Iíngüistica que -
s'ha seguit. Nosaltres deim que no ha esta! una polltica. in
tegradora des del pum de vista n3(;ional; amb "nacional " 
cns referim sernprc des del pUOl de vista de les llles Bale
ars. I per que deim a0? Miri: avui mateix, constatam un 
proposit del Govern, de voler equiparar l'angles al cata la i 
al castelJa a les escoles. Si aquest és un objectiu, nosaltres 
els podem dir que els mitjans que 'han d'aplicar per arri
bar a aquesta situació són, ban d'esser, fortament discrimi
natoris a favor del catal~. No a favor de l'angles o del caste
Ila.. At{uf hi ha un camp d'actua_ ió, també, inexcusable pe 
par! del Govern, perque el 'Govern ha d'assumir el fet que 
la lIengua calalana a Ie.c¡ IIIes Balears a més a més d'esser 
oficial, es la propia del Govern, j en conscqüencia és la que 
mai el Govern n ha de deixar d'emprar, d'utilitzar en tots 
els seus actes públics. El bilingüisme passiu, és a dir, el fet 
que les persones castellanoparlants puguin palrar en caste
!la si aixf ho desitgen, no ha d'implicar que el catalanopar
lan! renuncii a l'ús del seu idioma propi. El bilingüisme 
institucional, no, senyors del Govern. A0 és una renúncia. 

Hem d'estendre aquesta situació també a la manca de 
polfliques ciares de conservació del patrimoni al foment de 
I'esport, de la cullura, una cultura concebuda no com a sa
ber enciclopedic, sinó més loSt com una possíbilitat d'esser 
rnés lliures com a individus i com a persones. 

Pas al punt nove. No m'hi entretindré gaire perque el 
tema deis consells insulars s'ha reconegut com un gran 
buil. S'ha reconegut que durant quatre anys - i n'hi van 
molts, ja; des del 1983 n'hi van prop de set - han estat prac
ticarnent paral·litzades les vit:s de participació dels.consells 
insulars en el disseny de la Comunitat Autonoma. Que hi 
ha hagul una transferencia? que n'hi haura d'altres? Molt 
té. Pero el quatre anys ningú no els nega que han estal la 
gran assignatura pendenl. Hi ha coincid~ncia en tots els 
grups de I'op sici6 a constatar aquesta a signatura pendcnt 
del Govern. 

Punt número 10 i último El Parlament constata els de
ficits en el sistema de financ;ament i competencial de la Co
munitat i reclama al Govern central un nou impuls de des
plegament de l'Estat de les autonomies i en especial, a0 es 
pot fer a partir de la reforma de l'Estatul. Aquesta Cambra, 
que fa uns mesos va rebutjar acceptar que aquí tenfem dret 

a exercir un dia, no sé quan, l'autodeterminació, en el sentit 
que fos -a0 no es prejutja- creu, o hauría de creure, que 
els drets o són o no són, tant si es volen reconeixer com si 
no es volen reconeixer. No admeten matisos. Per tant, els 
pobles de les illes tenim dret - i a més la Constitució ens 
avala - a viure amb autonomia, a exercir més i millor cotes 
d'autogovern. Pero autogovem, autonomia, signifiquen 
també suficiencia financera. 1 la suficiencia financera avui i 
aquí és ampliamcnt mol! discuLible. Hem de rec6rrer a im
postas sobre joes d'alzar, sobre loteries; bem de reCÓrrer a 
imaginacions i. a malabarismes per poder oblenir coses que 
són dreLS i que com a tals no pOden esser negats. Propo
sam, ido, que aquesl puOl sigui una resoludó també apro
vada per dignitat d'aquesta autonomia d'aquestes IlIes Ba
lears que tant ho necessita. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr. Vicepresident del Govern, el Sr. 
loan Huguel. 

EL SR. VICEPRESIDENT DEL GOVERN DE LA 
COMUNITAT AUTÓNOMA (Joan Huguet i Rotger): 

Sr. President. Sres. i Srs. DiputaLS; Sr. representant del 
Grup Parlamentari NACIONALISTA I D'ESQUERRES: 
podríem comenc;ar dient "com quedam?" Que no han de fer 
res d'aquf a les properes eleccions o han de fer feina i tenir 
malta imaginació? Com quedam? 

Bé, jo li diré que farem. Farem feina, com hem fet fins 
ara i amb el ~entit de la responsabilitat de la mateixa mane
ra que ho hem fet en aquest set anys i migo Com si hagués
sim d'acabar dema. Pero continuarem fent també la matei
xa feina amb la mateixa responsabilitat per preparar el fu
tur de les nos tres illes com si hi haguéssim d'esser sempre. 
Perque aquesta és la responsabilitat de tot govern. Per tant, 
jo cree que queda clara quina és la positura que ha de se
guir aquest Govern. I aquesta feina, i aquests resultats, i 
aquestes execucions que puguem dur per endavant sera n 
més o menys criticables, seran o no del gust de tothom, pe
ro sí és cert que responen a un programa polític, a un go
vern, a un govern sorgit democraticament primer de les ur
nes i després d'aquesta Cambra i per tant, legitimat a dur 
per endavant la seva política d'acció de govern. 

Jo volía fer una agrupaeió de les diferents resolucions 
que voste ha presentat. El que passa és que després les ha 
adornades amb una explicació. 

Evidentment, si no fos per les resolucions números 5, 
7 i 10, voste hauria pogut fer una única resolució: rebutjar 
la política duita a terme pel Govern de la Comunitat Auto
noma durant aquests quatre anys. 1 hauríem acabal. A0 és 
el contingut de les primeres resolucions i de les darreres: 
"consideram greument insuficient", "inexistencia", "consta
tam envers els sectors menys afavorits una insatisfactOria 
actuación, "manca d'una política cultural", "mínim desenvo
lupament", etc. No hi ha cap mica de dubte que a0 entra 
dins el món i dins el camp de les consideracions subjectives 
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des de l'ampli espeetre parlamentari, indiscutiblement ob
jectives des del plantejament del grup concret que les fa. 

Amb qu~ ens trobam? La temptació és, davant aques
tes desqualificacions generalitzades, fer-hi també una con
testació generalitzada: no hi estem d'acord i punt. Pero jo 
crec que sí que podem aprofundir en alguns temes. 

Quant a la resolució número 6 - i si m'equivoc, em cor
regeix, perqu~ a~ ti correspon a vost~; jo no som com al
tres diputats, que llegeixen el meu pensament i diuen el 
que jo no puc dir; jo no llegesc el seu pensament, encara -, 
crec intrerpretar que, en funció del debat d'aquests dies, el 
bessó de la qüestió és en els sectors menys afavorits. Anem, 
ido, a aquest punt número 6; centrem el debat en aquest 
punt, que és que el Govern d'aquesta Comunitat autonoma 
no ha fet absolutament res en materia de disminuHs, drogo
addicció, tercera edat, bosscs de pobresa, etc. És que a 
aguest Parlament encara li cap el dubte de I'esfo r~ que fa el 
Govern en aquestes materies? 

La veritat és que no ho entenem. Si l'objecció que tot 
el que es faci dins aquest camp és insuficient, evidentment 
que sí. 1 desgraciadament, sempre sera insuficient. El que 
passa és que la insuficiencia aquesta sempre podra dismi
nuir en la mesura que s'incrcmentin les actuacions i es re
solguin els problemes que es puguin tenir plantejats. 

Pero vegem: en el seetor de disminu'its, s'han dedicat 
aquest anys 282 milions de pessetes en convenis amb U
NAC, en conveni amb les "feaps", conveni amb AMADAPI, 
en el Centre Joan XXIII d'Inca, en equipaments de diver
sos centres, en beques individuals per a disminuits, etc. 1 en 
el ce~tre de disminuits de Son Tugores, 304 mílions de pes
setes. 

Al sector de la tercera edat, se lí han dedicat un total 
de 410 mitions de pessetes. En inversions en centres propis, 
en manteniment de la tercera edat, en manteniment d'al
tres centres de la tercera edat, en convenís amb els ajunta
ments per a construccions i equipaments. En guarderies in
fantils, 120 milions de pessetes, sense comptar les transfe
rencies que es realitzen perque no les sumem aquL Sense 
comptar les transferencies que es realitzen amb el Consell 
Insular de Menorca i el d'Eivissa i Formentera. Al sector 
de marginació social, se Ji ha dedicat un total de 127 mi
lions de pessetes. 1 a~, sense comptar, logicament, les 
atencions propies d'atenció social. 

I aquesta informaci6, la tenen vostes. La tenen vos tes. 
Per tant, que voste aquí digui que és insuficient, i que 
aquesta insufici~ncia véngui donada perque no hi ha prou 
pressupost, a~ es pot admetre. Ara, que és insuficient l'es
for<; que fa aquesl Govern, m'ha de permetre que nosaItres 
no ho puguem acceptar. Ja li dic. 1 precisament amb aques
ta consideració he volgut fer aquesta intervenció. No volía 
caure en la temptació de, davant una desqualificació gene
ralítzada en tots eIs punts, també donar una contestació ge
neralitzada. Cree que per respecte parlamentari a tots eIs 
grups polities, no es mereixia lampuc vuste aquesta contes
taci6, independentment de la generalitzaci6 que voste faci 
de totes les desq ualficacions. 

Quant a la proposta número 7, jo cree que voste n'é 
conscient, que no podem fer, a~, que no tenim una bas 
competencial per posar en marxa aquesta mesura socia 
No la tenim. I el cost efectiu de les nostres transferencie 
no ens dóna ni tan sois tampoe el marge per poder actuar 
dur-ho endavant. Que més voldríem, que en eIs repartí 
ments de l'administració - i a~ simplement és una const~ 
tació, perque jo supos que a totes les comunitats autonc 
mes, tots, des del seu punt de vista, es noten insuficients 
que més voldríem nosaltres que esser més suficients econc 
micament i que ens vinguessin dades més despeses per pe 
der-ho atendre? Pero el que sí li garantesc, és que en e 
moment actual ni ho podem atendre, ni ho podem fer. S 
aconseguim majors ingressos, si aconseguim majors tran! 
ferencies en aguest sentit, com aconsegueixen altres comu 
nitats, i en el proxim debat veure aguest brindis, que no é 
un "brindis al sol", sinó que és un brindis que va fer el Pre 
sidcnt i que un grup parlamentari ha recollit, que 10ts par 
tieipem per solucionar els temes de finan<;ament, si poder 
aconseguir aquest finan<;ament esta clar que el volem posa 
en marxa. 1 ho han manifestat reiterades vegades. Pero pe 
caria, en aquest moment, des de l'optica del Govern, de di 
un "sí" sabent que no ho podem fer. 

Perdoni el meu to de veu, perque són temes que tamb. 
voste sap que m'agraden, pero m'ha de permelre que digu 
a<;o. Que més voldria aquí jo que quedar la mar de bé i dir 
Ii que sí? Que més voldria? Pero seria per part nostra, pe 
pan del Govern, per part d'aquest Vicepresident que li par 
la, una irresponsabilitat. 

Referent al punt número 9, aquesta proposta no és 1: 
mateixa que ha fet el Grup Parlamentari CDS. No s'estra 
nyi si a la proposta del CDS, amb les matisacions que no 
saltres hem fet i amb les explicacions, hi donem suport i ; 
aquesta no hi puguem donar suport, perque voste va ; 
l'ambit general. Mínim desenvolupament estatutari, de ca 
racter general, i amb una especificaci6: en materia de con 
seIls, i especialment en materia de consells insulars. 

Jo ja ti he dit en un to pOlser un poe figurat, no?, qU( 
aixo és com un matrimoni, és una cosa de dos. Li he dit j2 
al representant del CDS. Ac;o ni tan soIs pertany a l'ambi 
potser de la religió catolica, seria de la religió musulmana 
A~ és una cosa de quatre: del Govern amb cadascun dd 
consells insulars. 1 l'impuls ha d'esser entre aquests quat[( 
elements que, amb una visi6 lotalment paritaria des d< 
l'Estatut d'Autonomia hi participen amb el mateix grau d( 
responsabilitat. On pot exigir o pot demanar més responsa 
bilitat al Govern de la Comunitat Autonoma? Que el Go· 
vern, perd6, el Govern, no, el propietari, que la Comunital 
Autonoma com a tal és propietaria de les competencies 
que les gestiona el Govern i que per tant, eH, com a govern, 
ha de tenir logicament més coneixement de causa del qU( 
suposa una transferencia, sigui amb mitjans materials o j, 
sigui amb mitjans humans i que, per tant, les proposte~ 
haurien de venir més ben confeccionades. 

Bé, a~ és quelcom que es va detectar precisament ) 
cree que amb un taranm\ profundament dialogant i oben 
del Govern en la darrera Comissi6 Tecnica Interinsular 
que era el pas preví perque, amb la participació de tots, 
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amb canlcter obert a totes les administracions, poguéssim 
dur endavant aquest procés. 1 ho he dit aquí. 1 crec que és 
de responsabilitat que ens deixem anar d'histories amb el 
tema de competencies, de carreres, qui és més insularista i 
qui ho és menys, si jo abans havia dit que sí i ara dic que 
no, si abans havia dit "govern fort i consells insulars simple
ment organs d'administració local" i ara, perque estic en 
una altra positura que a mi ... Anem a aquesta seriositat 
d'asseure'ns les quatre institucions. Crec sincerament i 
aquest és el brindis; - tal vegada som un ingenu, jo, amb 
aCíÓ - que amb la darrera Comissió Tecnica Interinsular, 
aquest pas es va fer. 

El punt número 10. Per tranquil-litzar aquesta Cam
bra, cree que és per raons obvies que, en aquest punt, a pe
nes hi enlraré i hi estam d'acord. Hi estam d'acord en tant 
que sempre ho han manifestat i en tant que sempre hi ha 
participat. Fins i tat cree que aquest punt 10 va bé per en
lla~r-lo amb altres propostes de resoludó que vindran des
prés, perque cojuntament, amb aquesta resolució, si és a
provada per aquesta Cambra, i l'altra, d'aquest dialeg, d'a
questa asseguda, d'anar a trobar a solucions, si som capa
c;os, almenys, de posar-nos d'acord amb els mínims, ja valla 
pena intentar -ho. 

Quant a les altres resolucions, entraríem en la discus
sió de fins a quin punt sí i fins a quin punt no. Jo cree que 
seria, en aquest moment, i el President de la Cambra estic 
segur que m'ho agraira si no ho faig, seria ara agafar i co
men~r-li a fer el repas de tat alló d'indústria, de foment 
industrial, de veure que s'ha fel en aquest camp, de veure si 
hi ha hagut aecions amb captació de noves inversions, de 
dir-li el centre de simuladors de vol que suposara una in
versió de 24 mil milions de pessetes, i un llarg etcetera 
d'actuaeions polftiques. 

Igual podríem dir dins la ramaderia i la pesca. Igual: 
agafant la part de ramaderia i pesca i també fer-hi el mateix 
cantel. Pero cree que per molt que jo canti aquí que hagin 
fet o hagin deixat de fer, estie segur que voste no retirara 
aixo d'"insatisfactori", "insuficient" i "rebutjar". Per que no 
ho retirara? Perque des de la seva optica d'oposició, en 
aquest cas concret, sí que acompleix la funció, no vull dir 
de fustigar, peró sí de picar un poc al Govern, per veure si 
n'hi pot posar un poe més o no n'hi pot posar un poc més, 
perque tot és insuficient. Tot és insuficient. Miri: si cadas
cuna d'aquestes resolucions suposés i si jo li fes quantificar 
i li digués: "anem a veure, senyor portaveu, per posar-nos 
d'acord en el grau de suficiencia, em vol fixar el pressupost 
de cadascuna d'aquestes deficiencies que voste aquí denun
cia?" i a l'hora de sumar, veuria que alló que no hi ha és do
blers per poder -ho cobrir. 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula el senyor portaveu del Grup NACIONA
LISTA 1 D'ESQUERRES, Sr. López i Casasnovas. 

EL SR. LÓPEZ 1 CASASNOVAS: 

Sr. Vicepresident del Govern: no han fet res, es dema
nava i deia "continuarem fent feina i amb la mateixa res
ponsabilitat". Nosaltres hem manifestat, quan hem presen
tat aquestes resolucions, que havíem tingut una temptació, 
peró les temptacions les sol posar el diable, i no hi hem cai
gut. Hem cregut, hem dit, en la utopia, hem cregut en el 
Parlament i hem presentat resolucions. El que volem és 
que efectivament facin feina i la facin de manera distinta, 
diferent del que l'han feta fins ara. 1 em deixi dir que si li 
deim aquesta recomanació, és perque ho feim des de l'opo
sició. No en aquest cas CODcret: sempre. Perque hem estat 
sempre a l'oposició i ac;o és el procediment normal dins 
una democracia formal com la que estam. 

Insuficiencia, insatisfacció, rebuig. Miri: una cosa és la 
insuficiencia - i estam d'acord que, en els serveis socials, 
sempre, vostes i [losaltres, més nosaltres que vostes hi veu
rem insuficiencies - i una altra és la insatisfacció. Les mesu
res que s'han pres en materia d'agricultura, en materia d'in
dústria, en materia d'acció social, a nosaltres ens han sem
blat insatisfactories i no és el moment ara de dir per que i 
quines, perque ho vam dir ahir i no vam obtenir resposta 
per part del President. 1 agra'im que voste, avui, hagi vengut 
aquí amb ganes de donar resposta i hagi dit que han desti
nat 280 milions al sector de disminuits. Pero per favor, no 
esmenti Son Tugores. De Son Tugores, ja no se n'hauria de 
parlar, en aquesta Cambra, després de les peripecies que ha 
passat aquest tema. 

Per exemple, a nosaltres ens sembla absolutament in
satisfactori que no s'hagi posat en marxa el servei de tutela 
i defensa d'incapac;os, acord parlamentari - un més - incom
plert. CIar que en transferencies han fet feina, pero és una 
feina facil, més facil que d'altres, altres que impliquen acció 
de govern, que impliquen fer política, no transferir, només, 
arribar a convenis amb uns o altres, sinó tenir també una 
iniciativa própia i responsable des deIs poders públics. Te
nim informació, efectivament, pero també tenim, preeisa
ment gnlcies a aquesta informaeió, coneixement que una 
comunitat autonoma que té una renda per capita tan alta 
com la de les Illes Baleares, amb uns pressupostos - si vol, 
li reconec - tan desequilibrats respecte de la renda per capi
ta, aquesta comunitat autónoma pot i ha de tenir una renda 
d'inserció social. Amb altres paraules, un salari social com 
tenen altres deu comunitats autonomes, i altres cinc estan 
en vies d'aconseguir-ho i només n'hi queden dues, Baleares 
i una altra, sense. 

Aleshores entra m en el punt nove, que voste m'ha con
tradit. L'Estatut és petit. El volem reformar, pero voste 
l'emmagreixen, encara, quan renuncien a exereir possibili
tats que tenen. És un problema de prioritats. Miri: vostes 
han acudit al deute públic per assumir importants inver
sions infrastructurals. Vostes han destinat programes que 
nosaltres els hem discutit i en els pressuposts, la setmana 
que ve, tendrem ocasió d'entrar en aquests temes. Per tant, 
és possible derivar, modificar eredits d'unes partides cap a 
altres i que el salari social sigui una realitat via decret en 
tant que no tinguem 1Iei. Ara ho veurem també amb una 
resolució del Grup SOCIALISTA i m'hi avanc;o. 

Si no s'ha dedicat ni el 6% del volum global deIs pres-
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suposts a acció social. Vostes eliminin totes les transfer~n
cies rebudes des de I'Administració central de I'Estat per a 
les qüestions de pensions i polítiques assistencials i veuran 
com el 6% ja no es rasca. Aquí, és alla on veim política in
satisfactoria en aquesta mat~ria; punt sis~ de les nos tres re
solucions. 

És curiós i simptomatic, potser ha estat un error pero 
un error freudianament important, que no hagi parlat gens 
deis punts números 4 i 5. El 5, un incompliment pales, una 
responsabilitat molt dura davant determinats municipis que 
s'han distingit per unes polítiques diferents en materia de 
protecció del medi ambienl. Pero e14? El4 és un repte eu
ropeu, és una proposta molt important i innovadora, és 
una necessitat de lligar l'economia amb criteris no pura
ment desenvolupistes i d'afectació economicista. També és 
economia protegir els nos tres boscos i protegir les nostres 
arees naturaIs. Ido bé. 

1 acab, Sr. President: el tema de la institucionalització 
de la Comunitat Autonoma. El punt número 9 no parla no
més de consells insulars. Amb a<,:o creim que tenim diferen
cia, evidentment, amb la proposta del CDS. Constatam, des 
del Parlament, i no parla m gens del Govern, fixi-s'hi bé, un 
m[nim desenvolupament estatutari, especialment en mate
ria de consells insulars i a0 no afecta només la Llei de 
Consells insulars i les transferencies. A0 afecta tot un ta
ranna, un captenimcnt, és a dir, una consideració, un saber 
tenir en presencia aquests tres estalons que han de com
pondre juntament amb el Govern aquest diiHeg constant 
d'institucionalització de la Comunitat Autonoma. Per aquí, 
creim que hem fallal. Potser hem fallat més d'un, no només 
el Govern. Pero el Parlament pot constatar i ha de fer 
aquesta constatació. 

Acab, Sr. President. Voste ha esmentat, Sr. Huguet, 
amb un exemple, si em permet, una mica especial, que era 
un assumpte matrimonial "a quatre". Ido bé, permeti'm: 
dins l'harem d'aquests quatre i dins una societat masclista 
com encara és, desgraciadament, la nostra, jo li demanaria 
qui és el mascle, qui és el que ha de dirigir aquest procés. 
Obviament, permeti'm, ja que la metMora no és gens ade
quada, que li digui que el Govern té un paper de responsa
bilitat indefugible. La Comissi6 T~cnica Interinsular no ha 
d'esser un harem, no hi ha d'haver carreres, ni dubtes ni 
lluites insularistes, pero sí que hi pot haver i hi ha d'haver 
una constatació que en quatre anys la realitat és que avui i 
ara tenim dues encomandes de gesti6 a Eivissa i a Menorca 
i una \lei de transferencies en materia d'urbanisme, que és 
molt important, pero és l'única. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr. Vicepresident del Govern. 

EL SR. VICEPRESIDENT DEL GOVERN DE LA 
COMUNITAT AUTONOMA (Joan Huguet i Rotger): 

Sr. President; Sres. i Srs. Diputats: jo, davant la seva 
autoritat dins el m6n de la literatura, si vos te diu que no 

esta ben posat aquest exemple i que no és del tot correct( 
deixam de banda I'harem, el masclisme, deixem-ho de ball 
da. 

Si que hi ha hagut responsabilitat de tothom. 1 jo ere 
que he vingut fins i tot a dir més: no hi ha gens ni mica di 
dubte que si hi ha algun d'aquests quatre estaments que po 
tenir més coneixement de causa del que suposen les tram 
ferencies als consells insulars és precisament el Goven 
que és el que les gestiona en principi i és d'alla on parteí 
xen cap als consells insulars. Jo no vull tornar a insistir el 
aquest tema. El brindis esta fel. No el faig jo, no el fa el Vi 
cepresident, no el faig, en aquest cas, patrimoni de bon 
voluntat, ni fer-hi prop. El faig interpretant que aquesta v 
esser la voluntat que va sortir de la darrera Comissi6 Tec 
nica Interinsular. 1 he volgut deixar totalment al marge - h, 
he dit un poquet de passada - possibles consideracions qu 
després de la sortida, fins i tot m'ha de permetre la bromé 
n'hi va haver que em varen dir: "i és estrany que no hagi 
fet declaracions, aquesta vegada, tu"; bé, perque no n'he fe 
tcs i se m'han dit coses damunt la premsa i no he entrat . 
contestar, perque crec que d'una vegada per totes, ja tal 
els partits polftics ens han pres prou seriosament i des d 
les institucions que ac;o ho han de treure endavant en bent 
fici de tots. 

Efectivament, jo al punt número 9, encara que sigui ( 
Parlament, el Parlament som tats els qui estam dins el P3I 
lament i per tant, tots ens hem de sentir afectats en aquest 
rcsoluci6. ]0 crec que no seria etic, per la meya part - aix, 
de la paraula "etic" també entre cometes perque és mo. 
llarg, aixo - de dir: "bono, com que ara no em venten a ro 
venga, ido, sí, insatisfactori, aquí no fa res ningún. No, se 
nyor. Jo opín al contrari; jo crec que es fa molt, moltíssirr 
Sr. Casasnovas. 1 jo li deman que vos te repassi, com dei 
abans el Sr. Damia, i compari. 

S6n odioses, les comparacions, és cert, pero compa 
totes les altres comunitats autonomes de I'article 143, ! 

han tingut tanta iniciativa legislativa com ha tingut aqu~ 
Parlament. Cap. Aguest supera tots els parlaments de I'B 
tat espanyol, de les comunitat autonomes de l'article 143 
molts d'altres que pel seu mateix estatut tenen periode d 
sessions tot l'any. Aquí són dos mesos, pero el Parlamer 
és actiu, el Parlament funciona i els grups parlamentar 
presenten propostes. Jo, per tant, és per a0 que no podel 
dir un mínim desenvolupament. Si el mínim desenvolup¡ 
ment estatutari es refereix a desenvolupaments legislatit 
que es preveuen a l'Estatut, miri, sera massa llarg. Jo h 
duit aquí tota la relació des del 1983 fins al 1990 de tote 
les lleis aprovades en aquest Parlament. Totes, tant aqut 
lles que vénen directament presentades pel Govern, COl 

aquelles que vénen presentades pels grups parlamentaris. 
ac,:o són dades, i amb ac;o podem comparar. Per tant, am 
aquest sentit de responsabilitat dic que no ho puc admetn 
independentment que es dirigesqui al Parlament i no ( 
Govern, perque el Parlament som tots. 

Sí ho he interpretat malament, Sr. Casasnovas, ha [( 
tir, pero sí que deman, almenys, el bendici que jo he puje 
a aquesta tribuna a donar complida resposta satisfactoria 
no satisfactoria, aixo ja depen del grup que la rebi i encar 
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li he dit més i li tom a repetir. Davant aquestes desqualifi
cacions d'interpretació subjectiva, perque les faig jo i voste 
les fa d'una altra manera, la temptació éra dir també una 
desqualificació. Pero no. Crec que no és aquest el motiu del 
debat; el debat és per parlar-n e i davant una acusació de 
mínirns, davant una acusació d'insuficiencies, cal demos
trar, per part del Govem, que no hi ha tants de mínirns i 
que no hi ha tantes insuficiencies. I aquest ha estat el meu 
paper, que jo he intentat fer amb lOts els meus respectes de 
cara al seu grup i de cara al seu portaveu, independentment 
del debat parlamentari d'aquests dies, perque cada dia té 
un to i cada dia té un debat i cada dia té els seus protago
nistes. 1 avui precisament cree que encara és més motiu de 
debat perque cadaseuna de les resolucions concreta els 
punts que s'han vengut a dir durant aquests dies i els volen 
materialitzar en propostes de resolució. Seria temerari, per 
part d'aquest govern, que no hi entréssim, en aquesta dis
cussió. A posta, per aixo, jo hi he entral. 

Deman disculpes per la quarta i la cinquena. Evident
ment, no n'he volgut fugir per la porta de darrera, sinó que 
simplement m'he engrescat amb altres coses i m'han fugit. 
Bé, a la cinquena. Jo erec que, aquí, voste s'equivoca. Jo 
cree que el Parlament no hauria de prendre en consideració 
aquesta proposta perque nosaltres consideram que és molt 
més valid que una voIta tinguem totes aquestes dades, du
guem aquest Pla aquí, que no el fixem per decret. Si el fi
xam per decret, no hi ha debat, en no esser que hi hagi des
prés un debat que contesti aquest deeret ¡que digui,que si
gui anul-lat aquest decret i que no entri en funcionament i 
que es dugui una altra cosa. Aquesta és la nostra visió. 

Jo no sé si la quarta - permeti'm, Sr. Mayol, una broma 
cap a voste - és per donar-ti feina a voste o és perque es diu_ 
que no feim res. No, a0 no és ver. Aquest Govern ha estat 
actuant en materia de patrimoni natural, ha estat actuanl 
en materia de medi ambient. Nosaltres som conscients d'a
questa normativa europea i ens hi hem d'adaptar i ens hi 
estam adaptant a poc a poc. Es fan els diferents estudis des 
de fins i tot conselleries diferents. Agradara més o agradara 
menys. En el mateix cataleg, per exemple, de proposta d'es
pais naturals, que va fer el Govern de la Comunitat Auto
noma, cadascun d'aquests espais compta amb una fitxa. Els 
espais que queden aprovats i el pla d'ordenació de cadas
cun deis espais que són aprovats per llei tenen un pla espe
cial de protecció. Si no el tenen, s'ha de fer, evidentmenl. 
Per tant, jo, o no l'acab d'entendre o pens: "esperem primer 
la concretització del que ens marcara la Comunitat Econo
mica Europea en aquest ~rr:p i facem feina amb aquestes 
fitxes, amb aquestes valoraciuns que hem fet fins ara", I no 
és que n'hagi volgut fugir, jo, d'aquest punt. 

Res més. MoItes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Srs. portaveus deis Grups Parlamentaris que hí vulguin 
intervenir. 

Per pan del Grup Parlamentari CDS, té la paraula el 
seu portaveu Sr. Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 

Moltes gracies, Sr. President. Intentarem compensar i 
ser breus en la fixació de posició del nostre grup en relació 
a les propostes de resolució del Grup Parlamentari NA
CIONALISTA 1 D'ESQUERRES . 

Hi ha un ample marge de coincidencia entre les pro
postes d'aquest grup i les nostres, les que hem presentades. 
Coincidencia obvia amb la número 2, on constatam, amb
dós, la creen~ de les dírectrius d'ordenació territorial i 
l'incompliment de la Llei d'Ordenació del territorio Algu
nes altres coincideixen quasi literalmenl. Vull destacar la 
coincidencia de la número 6 en relació a la insatisfactoria 
política, soeialment regressiva que nasal tres hem posat 
també de manifest amb una proposta de resolució en rela
ció a la participació de les despeses que introdueixen pro
gressivitat social'dins el pressupost. 

M'agradaría dirigir una especial felicitació al Grup 
Parlamentari NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES per la 
proposta de resolució número 4. Crec que malgrat les dife
rencies, probablement de vocabulari, hi ha una coinciden
cia amb el fons, en relació a ano que, en nom del nostre 
grup, jo exposava ahir com una de les exigencies d'una so
cietat moderna cap a l'acció de govern en relació a l'admi
nistració deis béns públics, tenint aquesta consideració una 
ampla consideració, L'adopció de metodes de comptabilitat 
ambiental és una introducció d'un element novedós dins 
l'ambit de la Comunitat Autonoma, pero no dins l'ambit 
internacional, on hi ha ja establerts criteris i metodes d'ava
luació absolutament acceptats comunment, lOt i saben les 
dificultats i els defeetes que tenen per necessitat de quanti
ficar coses que són essencialment qualilatives. 

Tenim una coincid~ncia amb la proposta de resolució 
número 7. Nosaltres ja varem anunciar ahir que ahir mateix 
varem presentar en aquest Parlament la nostra proposició 
de llei de renda mínima garantida d'integració -aquesta és 
la nostra nomenclatura- i jo voldria aprofitar aquesta in ter
venció per intentar desterrar la nomenclatura de salari so
cial. Crec que el salari social és una altra cosa. Té una con
notació ja assumida i que actualment es desvirtua com 
aq uelles formes de re lribució no mo nelArics de I'empresa 
ca p a ls treballado rs. Cree que aixO és un capfLO I important 
que s'ha de manle nir amb la seva no me nclatura i no mes
cla r-Ia amb aques la renda mfnima d' inse rci6 o de reintegra
ció. NasaliCes hem presentat aquesta proposiciÓ. Estam e
gurs que el Grup NACIONALISTA 1 O'ESQ UERRES, 
que és un grup que té una gran sensibilitat en aquestes 
qüestions, i a més expcriencies pcrsonals importanls, a tra
vés de les seves apoflacions podra. sonir una !leí fonamen 
talment enriquida i millorada i si el Parlament lé a bé preo
dre-Ia en consideració, esperem que aixO sigui una guinda 
en positiu a una legislatura que socialment no s'ha caracte
ritzat per la seva progressivitat. 

No podem, lamentablement, donar supon a la seva 
pro posta de resolució número 8 en els seus mateixos ter
mes. El nostre grup parlamentari té un comprom!s ferm de 
respecte a la nomenclatura constitucional. Nosaltres, 
aquest sentit del respecte cap a les definicions constitucio-
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anys? Qu~ ha fet? Que hem aconscguit? On són els resul
tats que deia e l Sr. Buguet? És que ha augmcnta t l'index 
d'ocupació de l'agricultura? És que ara resulta que ('agri
cultura de cada vegada té major pes dios el producte inte
rlor brul? On són els resultats? 

Alür ji!. va quedar ben refleclil en aquesl debal que 
opinen els economjsles de la situaci6 de l'agricu llllra. Opi
ncn que esta - ja es va dir ahir - en caiguda lliure. 1 aixo, 
qu~ significa? Aixo 6s igU<ll que una persona que va n avió 
i es lira. Aixo, el Sr. Huguet ha sal' moll bé perqu~ ha esla( 
paracaígudisla. Pero hi ha una gran diferencia. Gracics a 
Déu, al Sr. Huguel, puntualmenl se li va obrir el paracaigu 
des, perO l'agricultura resulta que esta a uns quants metres 
d'arribar aterra i encara no se li ha oberl. Pcr tant, segura
ment, desgraciadament, si no canviam i s'obre aquest para
caigudes, passara que d/aquf a IIll parelI d'anys no ens que
darll més qu e recollir cls bocios. Compartim, per tant, 
aquesta preocupació per la polhica industrial i per la poHti
ca agrícola, de la mateixa manera com compartim gairebé 
les altres rcsolllcions que vos tes han presentat. 

Només tenim objeccions a dues rcsolucions en con
cret: la cinquena i la desena. QlIant a la resolució número 
5, coincidim amb el Sr. Huguet. Efectivament, creim que 
un decret no és la manera de regular un pla de cooperació 
intermunicipal. la s'ha dit aquí. No hi hauria participació. 
Pero no només no hi hauria participació, sinó que no és 
I'.inslrurnent adcqual pel qual nosal lrcs crcim que ha de le
nír un pla d'aquestes caractcrf tiques. Hauria d'esser amb 
rang de lIci. Per tant, en aquest punl e l nostre grup parla
mCnlari no comparteix la m3leixa opinió i s'abstendra. 

1 finalment, el punt número 10. Aquest punt, el podrí
cm dividir en dos apartats. Amb la primera part, hi estam 
absolutamenl d'acord, pero en la segona part, com que la 
Riera passa per Palma, venga ido, hi afegirem "i en espe
cial, la reforma de l'Estatut". És a dir que recJamam al Go
vern central un nou impuls del desplegament de I'estat de 
les autonomies i en especial recJamam a l'estat central un 
impuls de la reforma de l'Estatut. En aquests moments, 
Srs. Diputats, em permetran que els digui que el Govern de 
la nació, el Govern central, no és oportú que agafi el timó 
de la reforma de l'Estatut quan aquest Parlament ja ha pres 
iniciatives en aquest sentil. -El Govern de la nació no ha 
d'agafar el timó, en aquest sentit. 1, per una altra banda, 
vostes saben perfectament i va quedar perfectament defini
da ahir quina és la posició del nostre grup en aquest tema. 

Estam en contra d'una política de goteig, d'anar dema
nant reformes d'estatuts articJe per anide, comunitat per 
COmunital i estam a favor d'una política de consens, una 
poUtica de consens que no signifiqui un intercanvi d'estam
petes, que signifiqui un acord polític, de grups polftics que 
defineixen d'una manera clara el mapa autonomic, que ava
lin aquest mapa autonomic. En aquest sentit, el nostre grup 
tampoc no donara supon a aquesta proposta de resolució. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula el portaveu del Grup NACIONALISTA 
1 D'ESQUERRES, Sr. López i Casasnovas. 

EL SR. LÓPEZ 1 CASASNOV AS: 

Moltes gracies, Sr. President. 

És un deure agrair tant els posicionaments a favor com 
els posicionaments en contra, perque implica que el debat 
és viu. Gracies, ido, al Grup CDS pel suport que amplia
ment i per amplia majoria donara a les nostres propostes 
de resolució. 

1 felicitats, Sr. Quetglas: vos te, el punt quan, sí que 
l'ha entes. "El Parlament insta el Govern a adoptar meto
des de comptabiLitat ambiental." Miraré d'esser una mica 
grafie. Tcnim un cel pur que lOLS alenam. ArIJ no té preu. 
Pero es produeix una cOfltamí nació de l'aire i hem d'aplicar 
mesures corrcctor~<; pcr desconlaminar i aleshores, a0 lé 
un prcu i paga. NosaltreS pcnsam que la visió econom i
cista nom~ es rtxa en les intervcnci )OS que s'han de fer 
quan s'ha prodult el desgavell i no valora la natura, no va
lora el medi ambient com un valor d'ús (ambé en si mateix. 
Aleshores, cal tenir, i no és feina d'un funcionari de la Con
selleria d'Agricultura, és feina basicament d'estadistica, 
d'hisenda, és feina d'anar informatitzant aquests ítems que 
perme¡il1 fcr el seguimelll periOdic de la si tuació mediam
biental.del -palrim ni lambé nalural iI Ic::s HQstres Ul . L 
;,¡~o, ho poden comenc;ar a observar arreu de diverse..s expe
ri~ncies europees i hi lrobaran la fórmula més adienl, més 
adequada. Sé que és un procés que ara no es pot aplicar de 
cop j volla pero comeocin a fer reírla perque, tant si es vo
la com si no es vOla, per aquí va el fUlur de [a feina me
diambiental. 

El punt número 8. Bé, lamentam que el compromís de 
nomenclatura constitucional no els ho permeti. Nosaltres 
respcctam b~sicament, primer de tOt, e l país. També res 
pectam la Con ' ti lUCió i veim que és perfeclamenl cons titu 
cional I'ús de l'adjectiu "nacional" per ap licar a les nostrcs 
polltiqucs. Entre altres coses, ho utilitza el Paí Basc, Eus
kadi, hO utiliti'..a Cala lunya i no pass a res. No hi ha cap pro
blema amb el Tribunal Constitucional. La nació deis homes 
i les dones que viuen i (reballen en aquestes ilIes i serven fi
delitat i estima a aquest pais de terra a mar és el nostre 
compromís. Potser és una anecdota, que vostes, ara, avui, 
no puguin votar aquest tema per l'adjectiu. 

En canvi, el Partit Socialis ta no hi ha posal cap empe
ro, en aqucs t tema, i els ho agraün. Agra'iem el suport basi
ca ment global a les no. tres propostes i lamcOlam úbvia
mcnt, que el punl dese no e l Pllguin assumir, en aquests 
mo menlS, perqué e ls demanam d.e qui és respon abilitat 
agafar el limó - com ha di t molt bé en metMora marinera -
d'aquest Lema, de la reforma de l'Es talut i de I'allgmenl 
competencia! i elel <Jesplcgament dc I'estal de les autono
mies. Jo 'rce que és rcspons bili lal de l'Es tat i "Estat som 
lOtS: comunilats auto nomcs, ajllntumen¡s, Govcrn cen tral, 
primerament. 

De polftica de goteig o articles per articles, no n'hi ha. 
la en parlarem quan duguem el tema de la reforma de I'Es-
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nals ens impedeixen donar suport a la inclusió del vocable 
"nacional" referit a la Comunitat Autónoma. 

I quant a la resta, simplement manifestar el nostre su
port. I un comentari sobre el número 9. Efectivament, tal 
vegada l'afirmació de constatar el mínim desenvolupament 
estatutari és una mica fort. Hi ha mancanees, evidentment 
resten coses molt importants per desenvolupar i moltes ve
gades per manca d'un dialeg i d'unes actituds positives de 
dialeg. Basta pensar en la situació engalavernada en que es 
troba el Tribunal de Comptes com a per;a essencial del des
envolupament estatutari per una manca de capacitat de 
dialeg per sortir de l'impas, pero en relació als consells in
sulars, coineidim plenament. I abusant de la metMora - que 
sabem que és un defecte retorie, l'abús de les metMores -
pero en qualsevol cas, en relació al matrimoni i a l'harem, 
nosaltres pensam que el Govern de la Comunitat Autono
ma no hauria de reproduir l'esquema de gasiveria quant al 
finan<;ament de les transfereneies als consells insulars, per
que aquests matrimonis no es converteixin en uns matrimo
nis d'interes en el sentit que continuant amh la metMora 
masclista que vostc ha posal en relació a les relacions ma
trimonials, la dona, en aquest cas, del consell insular es 
converteixi en una ventafocs, en una fregadora que a canvi 
d'escas salari, satisfa les neeessitats del rei i senyor de la ca
sa. 

Per últim, la número 10. La veritat és que els hem de 
felicitar per.aquesta, perque a nosaltres se'ns ha quedat en 
el tinter. És a dir, nosaltres teníem preparat un esborrany 
sobre aquesta qüestió, pero després, amb les premures de 
presentar aquesta proposició, se'ns ha quedat. Nosaltres 
podem anunciar, en aquests moments, que continuam, en 
els distints fÓrums del Parlament nacional, concretament 
en el Senat, on tenim ja preparades algunes esmenes. en 
aquest sentit i la creació d'un een ambient favorable a la 
seva consideració amb l'ajuda, naturalment, del Govern de 
la comunitat Autonoma, també, perque creim que aquesta 
és una tasca on hem de col· laborar tots els grups per inten
tar sortir-ne, d'aquest impas, podem intentar introduir al
guns elements de millora en el finanr;ament, en aquest esta
di provisional del finanr;ament de la nostra Comunitat, que 
donin al Govern l'oportunita t d'oferir satis[acció a algunes 
de les moltes bandes que des del bane de l'oposieió li efee
tuam. 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. VALENCIANO 1 LÓPEZ: 

Graeies, Sr. President. Sres, i Srs. Diputats : el nostre 
grup parlamentari entén que aquestes propostes de rcsolu
ció són coherents amb el dcbat que s'ha produit aquests 
dies en aquesta C'.ambra. I a eonseqüencia d' aqu esta cohe
rencia són precisamcnt aquestes propostes de resolució que 
globalment i en la seva majoria, ja s'ha dit aquí, són una va
loració crHica de la gestió del Govcrn. 

~ 
El Grup Parlametan NACIONALISTA 1 D'Es. 

QUERRES va lora críticame r..t la po lítica d'ordenaeió del 
territori i de medi ¡¡mbien!. En el deba! d'ahir vam teni 
0pDrtnnitat de comprovar les deficiencies d'aquesta POlítr. 
ca, alt:') que ahir s'anomenaven c!s "silcncis" o'aquesta polí. 
tica , els "sileneis" d'aquesta gesrió. 

OirectrÍus ci'oroenació tcrrjtmiaL Estaveli missing, no 
ll'hi havia maL l\[a ícsliÍ¡a que (ti cap de q\laire anys, les 
hem lrobades, Pero van a poe 3 pO e, ¡entes, no hi arriba. 
r(cm. 1\)líli.:;a mediambienl'JL pracLIcament no hi ha actua. 
ci\.)n~ . Peí tant, efcctivament , '.¡na política de silenci en Oro 

dCi1;;,-i(~ del lerritllri, una pOlíli,::a de siienci en la Piotc.cci6 
d~i n!;:dJ ambienl. Silenci que, lUl hu hcm de c.lir, va afavo. 
rin: aquesta anomcn~:¡c!a uCllpació blana del territorio En 
aq uest sen lit, el nustre gru p pa rlamen lari valora engaliva. 
me,lt ;H!Uest sil~nci !)(~rqI1t~ !Jr<.; ci~;arncnt compromct el fu. 
tUf' C'umómic de les !1mlres i¡les OOI1arem supon, per tanl, 

{l lc:~ prupu::,tr..:::-:, LÍe rL'.suj"'.Cl!'\ qUl' Ltn r~fcrencia a ~lquesl 

Senil! 

H (¡ru)' NAC10NALlST;\ I [)'ESQUERRES, lambé, 

v"i,'r:¡ critic<iJnelll b pUJ:llUi .':oc::"\1 Lie la ('olTlIlnilal AUI(). 

num;.! J~l ,'ha clii ejes d'~tqu':sla lt"lbuna 1 G.\ v", di! en el de· 
bat d'atúi. El disLltrS del Sr. C:<lflCli~!s era un Jiscur~ fel pels 
' mpn:';aris, per¿) eles cl'<lllltt:s·\<t ;~m 1'" <:lb 'ni que no 100a 
Ir! pob laci() d'aqucsi(~S Jl I's ,ón crn pr'sari:. no lota la po· 
IJIJ ... i ' lLtc¡UC:;:c,; lik.:; t ~ la !e;¡tl ... ¡ t :~\p:l..l LI'J·. dÓna eSIJ· 

lILI;<".,l11cnt. EI"cctivameI11, 11 11mt.ril:..lmelll:CSHI<lísticamenl, 
¡\('¡UC la CO OlUn ll:l1 Au[¡) nollla eSI,) ben slluada a la renda 
pcr c<1pita d in. ! '[.stal cspanyul i l'i ns 1101. ' j voleo, rercrcnl 
als (;.~pa!lyo l ¡ al ' reg!OIlS 'uropce . • tamb(:o Pen) lambé 

sabGttel:; <.lipu [¡ IS que en atlut!.Sla UllIuOItal AutÓnoma hi 
I:~ 1I111;:, gran:. J ir~l~n i · l h¡ 11,1 un ; grans dc.<:igua llaIS en· 
ne les rendes que cohr;¡ la genl 

1 en at1 l«.' \ senrit, í t) le hi ha un gra n silenci de plan¡· 
rl<.:;ICi(¡ en la ¡ lO l[ tir:~1 ~()rial Aq I ,,'( gra n ¡Ienei ja ha es tal 

di" 1'1;1 en ac¡ucs\ Parlamcnl '1 va ll1 disclIlil . () dcbatrc, ra 
tres o ti lHllre setmarH!:. a cons 't¡ül:Jlei dc I Pla Quudricunal, 
Es clcbalra laml>6 en cls rtlltlr~ pressupnsls el ' la CO!l1unjtal 
. 1I (1)numa, peró i hem de d:!' da !'amelll que aq ucsl Go· 
veri l IllI !"<\ {'el!> 'ran a,ció en pnlllltAl sodal TOI jusI frcga el 
(j(': qlle uell il:<1 ti ·1 "eH pr\.~ssupos ;¡ ,'accu'l ·nt:i;l l. lIu¡tn vos· 
\ ~ :'¡Ih~n llll ' el (\'11 e ll I nsulal ,l" l:.iviss.:l hj lediCél un tanl 
pt~r <':C!lI moJ I lllé-,\., IpCflllT, el ( 1llSell In ular llt: Mallorca 
111 (hx(¡(,1 lllt tanl ptr (;(:111 1lI111 1 In(;s :-Upt:f101 I ~I Conscll 
In!'ular de Menúrul !:ll11bé 111 th:dÍl"a 1 fa un ll1njor cs ror~ en 
:Jt¡ucst SCrll il. I !.le 1 (¡r;~ Imnhé hcm de dlr, ¡;n alJuc~ l, Iribu· 
iI.lo ¡U' un y ;!, . (s a dil. un :O'~. ~XI 111¡)1( n. ón diners 

qUl· "{:¡\I.;I\ amI) un <.lcsti eontrét Pel t8"1 , rc¡d¡!tt~Tl ll'csfor~ 
q le fJ atluesl jOVerJl 110 ~s tI'UIl 6/{I(J, (os IlH)1t meo( r. Dóna-
¡,;1ll. p' tall!. urort:t aque.: ·t 11')I!S d propnslcs oe res lu· 

l'o!í tilAl.;'¡ ,!w!;.¡ i illduslf::d : /'um parurn le!'> . eves 1'1 .0' 
(;U pHL' IDIIS i cr;m pan ill1 la seV,! '. ¡sil' aítit .. ¡ I a wl1lpa rtilO, l 
1 (111 '\ll dit des d ·" qllc'I..W 1I iOh!!!. la nw\( ele Icm p \ ho \'um 

, 1111 dI! r;1 né:; dl: dll~ anys: t! ·<1 1111' t:s In )f , • .,'esl" mon nl. 
Iw 1,1 diputa l::. J . ln tireta tlU<.' r';lcn 110 ICLOrJin: el c.amp 

e~ IIllJr. esta agt)tlilZart t ·1) at¡\lc:,ls I1W IJ1CIILS. Esta en :lf1
3 

,. _ . el 
IIl1ilC l'¡ Ilwll t1l1kll . 1 qu,) 1 .. I'~L '14\1"':: 1 (:IM:rfl duTíl Il¡ -
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tatut. De poHtica de consens, efectivament, crec que n'hi ha 
d'haver pero perque hi hagi consens, hi ha d'haver una vo
luntat per ambdues bandes. Esperem que prest, d'aquí a 
uns mesos, passades les eleccions, aquest tema es pugui 
desembossar i a110 que és just sigui reconegut de feto 

Quant al punt número 5, han anunciat la seva absten
ció. Nosaltres volem dir que som favorables que el tema es 
reguli per llei. Pensam, pero, que queden just cinc mesos 
d'acció política d'aquest Govern i molts poes d'acció legis
lativa d'aquest Parlament. En conseqüencia, i per no deixar 
més preterit aquest tema, convé que per decret o per la via 
que trobin més idonia, es pugui aplicar una política de 
compensacions interterritorials locals, en aquest tema. Pe
ro a més a més hi ha una altra qüestió. La Llei de Pressu
posts de la Comunitat Autonoma té, en un deis seus arti
cles, l'obligatorietat de territorialitzar les inversiones. Vet 
aquí una via legal, legislativa, per poder intervenir en 
aquest tema. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Acabat el debat, i per defensar les propostes de resol u
ció del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la paraula el 
seu portaveu Sr. Francesc Triay. 

EL SR. TRIA Y 1 LLOPIS: 

Gracies, Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. 

Abans d'entrar en materia, permetin-me una breu di
gressió previa, i ho vull dir amb tota amabilitat i benevo
lencia. El Sr. López i Casasnovas no ha caigut en la templa
ció perque no ha tingut oportunitat perqué quan li hauria 
pogut venir la temptació era a la una del migdia i el regis
tre per a les resolucions ja estava tancat. Perque a elJ, 
aquesta temptació li ha vingut del coneixement obert i in
formal de les temptacions de sant Antoni que va patir ahir 
vespre el Grup Parlamentari SOCIALISTA 

1 és que a tots els grups hi ha colorns i hi ha falcons, en 
terminologia americana. 1 el Grup Parlamentari SOCIA
LISTA va tenir ahir vespre un debat entre colorns i falcons 
i la temptació era dir: "marededeueta, ja no volem cap mi
racle, volem quedar com estavem; que no empitjorin més la 
situació; que es limitin a la gestió ordinaria". Pero per una 
vegada hem estat virtuosos i hem superat la temptació. 1 -
l'hem superada per raons que també el Sr. Huguet ha dit, 
perque consideram que al Parlament, li correspon un molt 
alt paper i una molt alta funció i no es pot venir a jugar i 
perque també consideram que el Govern, indiscutiblement, 
per molt que en discrepem, esta absolutament legitimat per 
actuar com a mínim fins al dia de les eleccions. 

Ara bé - ja entram en materia -, és ciar que les resolu
cions a pro posar enguany no poden ser del mateix estil que 
les resolucions a presentar en anys anteriors, perque avui ja 
no tenen excessiu sentit requeriments perque el Govern, 
amb un termini fix faci determinades actuacions. Per una 
banda, perque ja no hi ha temps i per una altra, perque és 

que nosaltres no volem condicionar el proxim govem per
que entre d'altres raons, probablement el proxim govern 
s'articuli al vollant del Partit Socialista o es nuclel al vol
tant del Partit Socialista i com a grup, per tant, de la majo
ria i no de l'oposició, dones no volem ja condicionar l'acció 
de govem com corres pon a un grup de la majoria, com es 
veu clarament avui amb l'actuació del Grup POPULAR. 

Per tant, les resolucions que avui venim a dur aquí - i 
en aquest sentit, els altres grups no hi ha dubte que han 
agafat exactament la mateixa filosofia - o bé són pronuncia
ments que demanam al Parlament, valoracions que dema
nam al Parlament de determinades gestions o omissions 
per part del Govern, o bé són instancies al Govern per a 
coses que no requereixen una maduració, que no requerei
xen un estudi, sinó que són aplicables direetament a partir 
del dia d'avui si es vol. Totes res ponen realment a planteja
ments i preoeupaeions constants del Grup Parlamentari 
SOCIALISTA alllarg de la legislatura. 

En primer lIoe, hem coincidit clarament, com no podia 
ser d'altra manera, perque a més ha estat una constant a 
tots els debats que aquí hem celebrat, en els debats de ¡'es
tat de la Comunitat, en els debaLS de poHtica territorial i de 
turisme, en els debats de crileris de diferents planificacions 
sectorials, sempre hi ha hagut una constant. La reclamació 
de les directrius d'ordenació territorial. 1 ens diuen: "s'ha 
incomplert la lIei" i contesta el Vicepresident: "no". Si no 
han ineomplert la llei, jo no sé que han fet, perque I'incom
pliment és tan flagrant perque hi ha un termini que és in
salvable. Vuit mesos des de I'aprovació de la lIei per a la in
formaeió pública i aprovació de I'avan~ de les directrius 
d'ordenació territorial. On queden, aquests vuit mesos? Si 
m'erren els cllculs, queden a finals de I'any 1987. Per tant, 
des de finals de l'any 1987 fins .a finals de l'any 1990, no 
hem de menester saber massa aritmetica per treure els 
comptes. Per tant, és cIar que hi ha un incompliment fla
grant de I'obligació establerta per la Ilei, proposada pel ma
teix Govern, aquesta lIei, en aquesta qüestió. 

No hi ha dos camins, com s'ha volgut explicar. No hi 
ha dos camins, dins la Llei d'Ordenació territorial. Hi ha 
un únic camí, que són les directrius. 1 per a0 tenen única 
figura i instrument. Tenen aquesta data, aquest termini, ab
solutament improrrogable. Unic, perque són la figura cen
tral i única al voltant de la qual gira tota la planificació ter
ritorial. La resta, la disposició transitoria única, és perque 
els redactors de la Ilei, el Govern, eren conscients que re
dactar aquestes directrius podia dur dos anys. Poe més o 
manco el Govern ho pensava, perque hi ha compromisos 
per part del Govern, hi ha paraules del President en allres 
debats a les quals marcava un final per a les directrius que 
era d'aquest ordre, considerant els treballs que estaven feLS . 
1 pcr tant, durant aquest temps que es redactaven, es preve
ien que en raons excepeionals, en casos d'urgencia, amb in
tervenció parlamentaria - és de veure quants condicio
nants! - es poguessin fer algunes coses imprescindibles en 
absencia d'aquestes directrius. A~o no és un cam! de plani
ficació territorial. A0 era una valvula de seguretat, simple
ment, perque ningú no va pensar i no trobarem en el Diari 
de Sessions cap explicació que es pensas que tot una se
güent legislatura des de I'aprovació de la Llei d'Ordenació 
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territorial continuassim, a la Comunitat Autonoma, sense 
aquestes directrius. 

1 allo que hagin fet altres cornunitats. Bé, per a a~ te
nirn l'autonomia. Nosaltres hem de valorar el8 nostres pro
blernes i hem de valorar la urgencia de les solucions. Nosal
tres valoram que és imprescindible, que és priorilari, pero 
es que el President de la Comurutat també va valorar que 
era priorilari, en el seu discurs d'investidura, la redacció 
d'aquesLes directrius. No lOles les cornunilats tenen la figu
ra de directrius d'ordenació territorial. No totes I.cs comu
nitats tenen lleis d'ordenació territorial. Cadascuna ha cer
cat el seu cami. Cadascuna ha establert les seves prioritats i 
nosaltres desconeixem si altres comunitats s'han plantejat o 
no com a prioritat d'una legislatura la redacció d'aquestes 
directrius. 1 si ho han fet, alta ells. Si són comunitats que 
governin els socialistes, segur que el8 demanen explicacions 
els representants del seu partít. 

Ahir ens deien i portavem a co¡'¡ació aquí: "bé, no, pe
ro els ajuntaments socialistes ... ", perque hi ha mornents que 
sembla que només hi ha ajuntaments soeialistes; d'ajunta
men15, n'hi ha de to15 colors i realment cree que no és mo
tiu d'aquest debat treure aquí' les insuficencies deIs dife
ren15 ajuntamen15. Pero és que a<,:ó, en qualsevol cas, és una 
demostració més de la necessitat de les directrius d'ordena
ció territorial, perque precisament els ajuntamen15 que no 
tenen altre mare de referencia que els seus lfmi15 del terme 
municipal, no poden suplit la labor de planificació d'aquell 
que té com a ambit de planificació el conjunt de cada illa, 
el conjunt de la Com unitat de les IUes Balears. I precisa
ment per a~, succeeixen aquests desajustaments i aquestes 
manques de coordinació i aquests plantejaments que no 
sÓn extrapolables al conjunt de l'illa. 

Per a0 es produeixen aquests resultalS, sigui quin si
gui el color deis ajunlaments que produesquin aquestes si
tuacions. Aquest resullat no es prOduiria, la coordinació es
taria garantida, els m3.xims poblacional estarien assegu
rats, I'ocupació maxima del territori estaria fixada si aques
tes direetrius estassin acabad es. 1 molts deis problemes tu
rístics no succeirien si aquestes directrius estassin acabades. 

Ens diuen que estan embarrancades per dificultats tec
niques o per complexitat en els plantejaments o a les solu
cions. Estan realment embarrancades perque s'hi ha fet 
malta feina i no se'n sap sortir, la qual cosa és dificil de 
pensar, quan no han res 11 no han solucionat ni Lan sois la 
passa pr~via de l'avan~ de dircctrius o és que realnwnL, com 
jo ja deia ahir, és que aquesta planificació territOrial supera 
l'intervenci nisme que vostes es tan disposalS a assumir? O 
és que VOS1~ encara estau dins una linia tan thatcheriana 
de la desregulació que fins i tot la volen aplicar a l'ocupa
ció del territori? 

Perque realment, sense directrius d'ordenació territo
rial, ens veim en una situaeió que, en certa manera, no és 
gens alegre, pero que cal veure com resulta de paradoxal. 
Sense directrius d'ordenació territorial, vostes ens han duit, 
corregesc, durant el seu mandat hem arribat a una situació 
de creixement economic quasi zero. Resulta que vostes, 
que ens acusaven d'una manera permanent, d'una manera 

injusta, de defensors del creixement zero, ens han duit o 
han estant governant la Comunitat, quan aquesta Comuni
tat esta arribant quasi a un creixemenl económic zero sense 
ordenació territorial, amb expansió i creixement desbor
dants de l'ocupació del territori, exactament al contrari del 
que nosaltres defensAvem: un creixement limitat, un creixe
ment restringit, un creixement molt petü de l'ocupació del 
territori, amb un creixement económic estable, perque les 
dues coses van relacionades, com molts d'economistes ja 
han tractat de demostrar. . 

Per tant, davant aquesta situació tan repetida, tan rei
terada durant quatre anys, crec que no és casual en absolut 
la coincidencia de tres grups parIamentaris, amb trenta di
putats en el seu inici de la legislatura, trenta diputats ele
gits per la voluntat popular que coincideixen a rebutjar 
l'aetuació del Govern en aquesta materia, que coincideixen 
a expressar d'um\ manera ferma dins aIlo que sÓn el8 ter
mes parlamentaris, el desacord profund amb I'actuació del 
Govern en aquesta qüestió. 

En malcria d'aigues - i pas ja a al trers qüeslions - cre
im que la gravelal i importancia deis problcmes d'insufi
ciencia, encara en aquestes altures, amb el nostre nivell de 
vida, amb la renda per cApita tan alta, amb la nOSlra situa
ció tan satisfactoria dins el conjunt de les regions europees, 
amb el nostre cofoisme habitual, pero és realment intolera
ble que en aquestes altures tinguem encara el deficit d'in
frastructura hidraulica com tenim a molts de pobles i a 
molts de nuclis de població. Per ·tan(, nosaltres demanam 
que aquesta qüestió, que exerceixen e ls consells insulars pe
ro que Lampoe no deixa d'esscr competencia de la Comuni
tal Au(onoma Lengui una substancial aportació financera 
per a la més nlpi,da i definitiva solució. 

També volem que es cre'í una, en dirfem "policía hi
dn\ulica", perque realmenl és un cos d'inspectors, no és un 
cos uniformal de perseguidors amb porra i pistola; un cas 
d'jllspcctors que realment vigili I'ús que es fa de les aUl'Orit
zacions administratives d'aigua, que vigili la relació eOlre 
"aigua que s'ext reu i I'ús que se ti dóna i les aULOritzacions 
que exisleixen i que a la vegada faci la vigilancia deis sonde
jos d'investigació que elCisteixcn o haurien d'existir en els 
aqüífers per poder actuar immedjalament que es presentin 
perills de salinització. 

El pla director de residus solids - ha deia ahir; ho diu 
el Butilen Oficial: "s'ha aprovat el Pla Director per a la ges
tíó deis res idus solids urbans de l'illa de Mallorca". Els re
cord, Srs. Dipulats i Sr . del Govern que aquest Parlament 
no ha aULQritzat mai un pla director per a la gestió deis re
sidus solids de l'illa de Mallorca sinó de les Illes Balears, i 
per tant, que s'atenguin als criteris aprova15 per aquest Par
lament per donar solució única que tendra base legal a 
aquest acord, d'acord amb la disposició transitoria única de 
la Llei d'Ordenació territorial. 

Demanavem ahir i ha demanam avui i veiem capades a 
diferents membres del Govern, que assentien, que hi esta
ven d'acord que, ates que hi ha un excés d'oferta, com ha 
dit fa un moment el Conseller de Turisme, que és el princi
pal problema, perque si hi ha un excés d'oferta, és logic que 
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se sigui el mmm d'exigent o el mínim d'exigent, pero que 
se sigui exigent amb le compliment de les reglamentacions 
vigents i que, per tant, reglamentacions tan importants com 
les sanit~ries i les de seguretat contra ineendis siguin condi
cions sine qua non per a l'obertura a comen~ment de tem
porada. 1 que, per tant, el Govern exigesqui el compliment 
d'aquestes disposicions dia u de maig del 1991 com a data 
mmma. 

Creim que és necessari promoure un procés de coneer
tació. És un terna que, amb diferents plantejaments, els di
ferents portaveus han presentat. Es presenta una situació 
economica delicada d'alguna manera, amb algunes empre
ses turfstiques i també com a conseqüéncia de la construc
ció. Estam davant el perill d'una reconversió salvatge en 
l'~mbit social i és necessari que el Govern pregui decisions, 
prengui iniciatives per iniciar un procés de coneertació que 
garanteixi el nivell d'ocupació i que prevegi, en qualsevol 
cas, la reocupació, els plans ocupacionals i de reciclatge 
professional de les persones que en puguin resultar afecta
des, ja que no existeix el Consell Economic i Social, ja que 
el Consell Economic Laboral, que a principi de la legislatu
ra ens deia el Sr. President que ... 

EL SR. PRESIDENT: 

Vagi abreujant, Sr. Triay, no tomi a fer el discurs d'a
hir. Defensi les propostcs, perque esta passant de temps. 
De cinc minuts, ja. 

EL SR. TRIA Y 1 LLOPIS: 

Molt bé, ido acceleraré. Per tant, que aixo, que era pa
per banyat al principi de la legislatura i que encara no ha 
eixugat al final de la legislatura. 

Demanam per a les cooperatives agraries el tractament 
que se'ls va prometre quan se'ls va convidar a fer les audi
tories per sanejar la seva capitalització de forma conjunta. 
Demanam que es regularitzi d'aquÍ a les eleccions, d'aquf al 
proxim per{ode de sessions la situació jurfdica, comptable, 
economica, d'aquestes empreses que ni són empresa públi
ca, ni són organismes administratius com lFEBAL, IBA VI, 
PROTUR, IBASAN, etc.; que tinguem un coneixement 
exacte de l'endeutament de la Comunitat Autonoma i del 
pla finaneer per absorbir-Io, perque la maquineta, aquella 
maquineta famosa que vam aplicar a Cala Mondragó, que 
quan dividia 1.950 milions per deu, ha resultat que enguany 
ens han donat 405 i per tant, vol dir que aquesta aritmetica 
no és tan senzilla. 

Crec que és un aspecte important d'aquest conjunt de 
resolucions i que ja ha tingut algun tipus de valoració favo
rable abans de pujar a aquesta tribuna, el tema d'establir, 
per part del Govern, unes converses, obrir unes relacions, 
uns contactes amb els grups parlamentaris per tal d'unificar 
criteris en relació al nou finan~ment que l'any 1991 s'hau
ra de discutir, perque una cosa que és necessaria és que re
alment, el Govern, sempre que ac;a sigui possible - i farem 
tal quant sigui perque es pugui fer realitat - pugui dur el 
suport més ampli possíble per part de tots els grups parla
mentaris per anar amb el suport adequat a les imprescindi-

bies negociacions amb el Govern de I'Estat per a aquest te
ma tan important. 

1 per acabar, perque ja som al final, que s'acabi amb 
aquesta exeepció a les Illes Balears que no hi ha excava
cions arqueologiques, que la sensibilitat social de la qual 
avui el representant del Govern ha bravejat en dosis eleva
des a diferents intervencions, es plasmi amb la votació favo
rable, a una innoeent proposició que feim, que té el núme
ro 12, per la qual el 6% d'assistencia a serveis socials als 
quals la Llei d' Acció social compromet les institucions de 
les Illes Balears, s'apJiqui sobre inversions i depeses reals 
en aquesta qüestió i no sobre la gran nomina' que es rep di
rectament de I'Estat i que té un canlcter absolutament fina
lista i a la qual no aporta la Comunitat Autonoma. 

I per últim, que el tema deIs disminults sigui objecte 
d'un pla especffic i que es faci un eens de disminults preci
sament per evitar que hi hagi una distribució arbitraria de 
les subvencions. 

Moltes grades, Sr. President. 

EL SR. PRESlDENT: 

Té la paraula el Sr. Vieepresident del Govern, el Sr. 
Joan Huguet. 

EL SR. VICEPRESIDENT DEL GOVERN DE LA 
COMUNITAT AUTÓNOMA (Joan Huguet i Rotger): 

Sr. President; Sres. i Srs. Diputats; Sr. portaveu del 
Grup Parlamentari SOCIALISTA: ni coloms ni falcons. En 
el sentit que voste ho ha dit, ac;a implicaria que hi ha boos i 
dolents. Jo ja no hi crec, en aquesta pel·lfcula de bons i do
lents. Repetesc: ni coloms ni falcons. El debat és entre 
grups polftics, el debat és entre persones i aquest debat 
crec que almenys fins ara no hi ha hagutningú que s'hagi 
declarat anti-res. És a dir, jo, per principi, no som anti-es
querra, ni fer-hi prop. Tenc les meves idees. Tracto d'expo
sar-les i fer veure que les meves idees poden ser més positi
ves que les d'un altre. Pero per principi, a mi no em guia en 
absolut ser anti-res. 

Creixement quasi-zero. Jo quasi Ji diria que aixo és fer 
ús d'una demagogia pura i dura. Sr. Alfonso: Ji deman el 
mateix respecte que jo he tingut al seu portaveu. Creixe
ment, en definitiva, Sr. Triay. 1 aquest creixement, en que el 
basam? Per exemple, si.el 1989 el creixement va ser de set 
punts i se n'ha crescut un i mig, se n'ha erescut un i mig en 
relació a tot el creixement del 1989, és a dir, aquest set que 
s'han mantengut de creixement més un i migo Jo no som 
economista ni d'aquestes coses, en sé, pero ac;Q és el que jo 
he llegit en un estudi bastant rigorós que es va presentar en 
el seu moment a una institució bancaria i després en arti
eles que han vengut damunt els mitjans de comunicació. 
Crec que no fa falta reconeixer aquf que passam amb unes 
dificultats i aquest reconeixement ha estat exposat i cree 
que aquest reconeixement ha estat ja explicat i, per des
comptat, molt més ben explical que el que pugui explicar jo 
ara, pel Conseller de Turisme quan ha contestat un altre 
portaveu. 
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Pero que no en podem fugir, de les dades, que no som 
una comunitat autonoma de totes les altres. No podem fu
gir del fet que la nostra activitat económica esta íntima-

. ment relacionada amb l'activitat economica nacional i amb 
l'activitat economica internacional. No podem fugir del fet 
que hi hagi hagut un enfortiment de la pesseta. No podem 
fugir del fet que hi hagi hagut en el mercat britanic un en
duriment quant als préstees, quant als tipus d'interes. De 
totes aquestes coses, no en podem fugir. 1 no en podem fu
gir del fet que hi ha hagut un creixement a les Illes Balears, 
qúe en aquest moment hi ha una descompensaicó entre 1'0-
ferta ¡ la demanda, per entrar també a les Illes Balears. 

Pero així i tot, aquesta comunitat autonoma és la que 
menys ha patit les conseqüeneies de la baixada turística a 
nivell de I'Estat espanyol. 1 no hi vull entrar més, perque 
aixo és quelcom que ja el Conseller ha dit i ha explicat. Jo 
lament molt - és un defecte tal vegada meu - que amb l'ex
plicació que hagi pogut ter al Sr. Joan López, voste hagi in
terpretat que jo estava bravejant. Jo crec que he comenc;at 
dient... No, no, vos te, no. El Sr. Triay m'ha dit que jo qua n 
explicava allo de l'acci6 social havia bravejat, amb un to -
d'haver bravejat. Jo cree que he reconegut des d'un primer 
moment que, facem el que facem sempre dins aquest sec-" 
tor, sera insuficient. I he volgut i he vingut a justificar des 
de l'optica del Govern que, de tot quant s'havia fet, era per 
a nosaltres satísfactori dins les nos tres possibilitats. Era 
aBo que desitjaríem que fos? lndiscutiblement, no. Pero és 
que és molt polit fer una frase aquí: "nosaltres no estarem 
contents mentre sapiguem que dins la nostra comunitat au
tónoma existeix un pobre". 1 a0 no és patrimoni - ja ho he 
dit a vegades - ni d'esquerres, ni de dretes. A0 és un patri
moni de just(cia social i el patrimoni de justicia social, l'ha 
de defensar tothom. I nosaltres procuram defensar-lo. O ai
xi pensam que ho feim. Tal vegada ens equivocam. Pero en
tenem que no ens equivocam, entenem que sí que s'han fet 
coses. 

Respecte de la resoluci6 primera, voste ha plantejat -
és la seva llibertat i és la seva potestat - de dividir-se el 
temps; ha plantejat el tema del 50% en el tema de les direc
trius d'ordenaci6 del territorio Jo cree que ja s'ha dit tot, en 
aquesta tribuna i si jo he dit que no acceptava la paraula 
que voste ha dit,Q "incomplit", i si ho he dit és que m'he 
equivocat. Jo he dit que efectivament, amb la Ilei amb la 
ma, hem incomplit perque no hem duit les directrius. L'ú
nie que passa és que aquest incompliment no ha estat un 
incompliment voluntari i he volgut donar les raons. Que 
aquestes raons s'entenen, s6n justificades o no són justifica
des, també entra en el camp de J'apreciaci6 que pugui fer 
cada grup polític. 

Si les direetrius d'ordenaci6 territorial s6n tan basi
ques - que ho són - per a aquesta comunitat autónoma, que 
té uns problemes específies, també aquesta ordenació terri
torial, aquestes directrius, ho s6n per a altres comunitats 
autonom~ que també tenen !lei d'ordenació territorial i 
per a aquelles que no en tenen, que volen posar en marxa 
un altre tipus de figures urbanístiques. I totes s'han trobat 
amb aquesta dificultat fins a l'hora d'ara o que jo sapiga. 
No sé si Catalunya ha fet res, en aquests moments ho des
COnec. Per tant, no li puc donar cpa més explicació que 

aquesta. Qu~ volia? Que jo acceptés aquí, dones no és ara, 
que ho hagi dit. Ja ho va dir en el seu moment el Conseller 
d'Ordenaeió del Territori i ja ho han dit en el debat que 
han tengut durant aqu~ts dies. 

Quant a la proposta número 2, jo cree que aquesta 
proposta valdría més també que fos deba tuda dins el sí del 
debat de pressuposts. Per que Ji dei m a0? Perque aquesta 
cooperació ja existeix i ja esta institucionaJitzada mitjan
c;ant un conveni marc amb els consells insulars que se signa 
entre els presidents deIs consells insulars i el Govern de la 
Comunitat Autonoma; 'signatura d'aquest conveni que vol 
dir la seva acceptació i acceptació de les xifres o de les par
tides pressupostaries. Tomam a entrar en el camp de la in
suficiencia o de la suficiencia d'aquesta dotaci6 pressupos
taria, peró jo ja ti dei a, a l'anterior portaveu, que si féssim 
una valoració de totes i cadascuna d'alló que nosaltres en
tenem per insufieiencies i els assumissim, quin pressupost 
ens donaria? Elevad[ssim. Impossible de poder assumir. 

Aleshores és quan entren les prioritats. Estarem d'a
card o no estarem d'acord amb aquestes prioritats, pero 
que es digui que no es fa res en aquesta materia, jo cree 
que no és just. I si no ha ha dit, retir aquesta interpretació. 
Aquests convenís, si que han donat resultats. I encara m'a
treviré a dir una cosa més: tenim La sort, en aquest mo
ment, que aquest conveni afecta d'una manera majoritaria i 
per tant, poden anar molt més despeses - perq_ue així ha de 
ser i d'aquí venia l'explicació quant al temá de la territoria
litzaci6 de les inversions - aBa on a0 encara no esta co
bert. A Menorca, tots els nuclis de població tenen abasti
ment í sanejament. No han de posar en marxa a0, des del 
ConseJIlnsular de Menorca. El que dóna la gran oportuni
tat al ConseJI Insular de Mallorca és cobrir altres necessi
tats que després d'aquesta prioritat també hi ha. 1 aquesta 
és la política que es duu alla. Efectivament, des d'un altre 
consell insular on hi ha insuficiencia d'abastiments d'aigua, 
primer faran les poblacions que no cobrir altres necessitats 
de dur aigua a un poHgon o dur aigua a una altra banda. 

Quant a la proposta de resolució número 3, jo Ji dema
naria, Sr. portaveu del Grup SOCIALISTA que, jo no sé, 
deman al President, perque tal vegada m'equivoc, no sé si 
el Govern pot pro posar transaccions als grups parlamenta
riso Em sembla que no, que reglamentariament, a0 no és 
possible. Pero jo llegíré una proposta i si qualque grup se 
la pot fer seva, que la presenti per a transacciÓ. 

Quina és aquesta proposta? Hi estam d'acord, amb a0 
que voste diu, pero el que hauríem de fer, entenem nosal
tres, és que el Parlament de les Illes Balears insta el Go
vern de la Comunitat Autónoma a l'establiment d'un siste
ma d'inspecció i control deIs usos d'aprofitament d'aigües 
públiques i canalitzaci6 tant superficials com subternlnies 
en el marc del conveni de col·laboració amb el Ministeri 
d'Obres Públiques i la Comunitat Autonoma en materia 
d'obres hidraliques subscrit dia 23 d'octubre de l'any 1986. 
Justificaci6: la competencia, en materia d'aigües, continua 
essent del Ministeri d'Obres Públiques, a pesar del que es
tableixi el nostre Estatut i la Constitució. En aquest mo
ment, la tenen assumida i no la tenim nosaltres. Segon: dia 
28 d'octubre del 1986 es va signar precisament aquest con-

'. 
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veni de coHaboració. Tercer: la poUcia d'aigües estA ex
pressament contemplada en aquest conveni i es diu que 
anid a compte del Ministeri d'Obres Públiques. 

Per tant, jo li demanaria que si es pogués acceptar o 
no sé, no sé com es pot presentar, perque si noslatres no ho 
podem presentar, ar;a és l'explicació com mentre nosaltres 
canvianem la redacció. Evidentment, el nostre grup o qual
sevol altre grup en aquest cas, ho pot fer. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Vicepresident , aquesta Presidencia anuncia que hi 
hauria un temps de suspensió perque puguin consensuar 
tot alló que hagin de consensuar. 

EL SR. VICEPRESIDENT DEL GOVERN DE LA 
COMUNITAT AUTONOMA (Joan Huguet i Rotger) : 

Gracies, Sr. President. 

Passem al punt número 4. "El Parlament insta el Go
vern a donar compliment als criteris generals ... " Bé, jo aquí 
discrepo Una discrepancia formal. El Pla de Residus Sólids 
és evidentment un pla per a la Comunitat Autonoma de les 
Illes Balears, pero el mateix Pla Director diu que, ateses les 
caracteristiques territorials de la Comunitat Autonoma, 
s'estructurara en plans insulars. En aquest momem, hi ha 
'el de Mallorca, possiblement, i amb la col·laboració deIs 
ajuntaments del Consell Insular de Menorca i del Govern 
de la Comunitat Autónoma, dijous de la setmana que ve 
podrem dur a aprovació el Pla Territorial de Residus Solids 
per a l'illa de Menorca, amb la ubicació i el tipus de tracta
ment. Jo crec que, en aquest cas, no hi ha incompliment, al 
contrari. Hi ha un pla, que marca unes directrius i que, si 
no estic equivocat, diu ar;a: "ateses les característiques terri
torials de la Comunitat Autonoma, s'estructurara en plans 
insulars". 

Quant a la proposta número 5. Referent a aquesta 
proposta, jo li he de dir que estam conformes en el fons. 
No solament hi estam conformes en el fons, sinó que s'ha 
de fer. Peró compte! Si avui s'aprova aquesta resolució tal
ment ve definida, el que faríem seria saltar-nos les previ
sions que la mateixa Llei de Sancions estableix en els dife
rents graus de deficiencies, ja siguin sanitaries o d'altres ti
pus, en les quals, no per tenir una deficiencia un establi
ment turistic duu automAticament el seu tancament. Per 
lant, a nosaltres ens sembla, tot i estar d'acord que s'ha 
d'ÍDcrementar la vigilancia i tates aquestes inspeccions, la 
proposta, literalment, es bota totes les previsions fetes a 
una Llei de Sancions que preveu els diferents escalona
ments de deficiencies o de no compliments de les normes 
basiques. 

Quant al núm. 6, a nosaltres ens agradaría més que es 
pogués dir: "el Govern de la Comunitat Autónoma pro
maura un estudi que determini les possibilitats de garantir 
el nivell d'ocupació, ate.<;os els prohlemes que puguin afec
tar els sectors turístics i de la construcciÓ donant participa
ció als agents socials, empresarials i sindicals en la seva ela
boració", més que muntar una mesa de concertació en 

aquest moment. De totes maneres, fent ús d'alló que anun
cia el President del Parlament, també és un tema del qual 
podem parlar. 

Punt núm. 7, i miri que estic intentant donar res posta, 
donar solucions i arribar al mAxim d'acords possibles que, 
efectivament, millorin els aspectes millorables, que incenti
vin polítiques que es duen a terme o que ens impulsin a 
continuar amb accions ja empreses. D'aquí que en el punt 
núm. 7, jo li demanaria que llevassin la paraula "reempren
dra" i digués: "el Govern de la Comunitat Autónoma conti
nuara la política de suporto. Per que aquesta justificació? 

Miri : l'any 1990, pnlcticament, s'han doblat les subven
cions en capitalització de les cooperatives incloses dins el 
Pla de Reflotament i Racionalització de Cooperatives. Co
operativa de L1ucmajor, 1.165.000; cooperativa de sa Po
bla, 4.950.000; Sa Roqueta, 6.800.000; S.A T. de les granges 
mallorquines, 40.000.000; S.A T. de productors d'albercocs, 
35.000.000; els de sa Pobla, 1.859.000; COrNG A, una pri
mera part, 70.281.000; COIN GA, una segona previsió de 35 
milions; cooperativa de Sineu, 7 milions. Li puc donar tot 
elllistat. En tota l, 266 milions de pessetes. Per tant, aques
ta és la justificació de continuar, no de reemprendre. Per 
que de continuar? Perque amb el terna de les capitalitza
cions, de solucions agraries, I'any 1989, el nombre d'expe
dients que van entrar va esser un; el nombre d'expedients 
que es van completar va esser un, per un impon de 25 mi
lions de pessetes. L'any 1990, l'any següent, el nombre d,ex
pedients que van entrar va esser desset, el nombre d'expe
dients completats va esser catorze; expedien ts pagats, dot
ze, per un import, fins ara, de 82 milions de pessetes; expe
dients en fiscalització, dos, per un import de 72 milions de 
pessetes , expedients incomplerts, en aquest moment, tres, 
per un import de 75 milions de pessetes , que ens fa aquesta 
partida que abans li esmentava. Quant a auditaries, també 
li puc donar totes les dades que justifiquen que na han de 
reemprendre, que han de continuar amb aquest ritme, i 
amb aquesta política duita fins ara. 

La proposta núm. 8 és d'aquestes que es diuen de prin
cipis, de principis d'acceptació o no acceptació. Regularit
zar la situació jurídica i económica, nosaltres no ho podem 
admetre. Vull dir, és impossible l'existencia d'aquests orga
nismes sense una regulació jurídica i económica pertinent. 
Per tant, ja estan regulades. Una altra cosa és que puguem 
entrar en el camp de la discussió si són o no són correctes, 
o factibles totes i cadascuna de les actuacions que empren 
cadascun d'aquests organismes, peró la seva regulació jurí
dica i económica estA donada per la Ilei de creació mateixa 
i per la llei de pressupasts de la Comunitat Autonoma. 
Aquí posa: "regularitzara la situació jurídica i económica" i 
estan regularitzades. 

Quant a la número 9, tornam a entrar en altres aspec
tes que havien dit altres grups. Ar;,6 d'acceptar aquesta re
salució, semblaria que s'accepta l'incompliment a través de! 
seguiment d'informació de l'article 103 de la Llei de Finan
ces, de la informació pressupastaria i de la mateixa comis
sió liquidadora. La informació es dóna, cree que és sufi
cient, pero bé, en cada cas es pot demanar la seva amplia
ció. 

-
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Quant a la número 10, sí, crec que per abreujar aquest 
debat no sé si fa falta més explicació. Evidentment, una de 
les propostes inicíals del díscurs del President, quan eH 
anuncia que des d'óptiques diferen18 es pot arribar a un ob
jectiu comú, a<;o es tradueix després en el debat d'ahir, una 
aspiració de les diferen18 forces polftiques, dones mOlt bé, 
facero feina to18 jun18. Peró també una adverl~ncia: que 
ningú no ha d'entendre aquí que a<;o fermi for~sament ar
ribar a uns criteris i a uns acords. S'ha d'arribar a aquest 
criteri, s'ha d'arribar al mmm d'acords possibles. Peró evi
dentment trob que - no sé qui era que feia la comparació -
no pot servir aquesta comissió per fer un intercanvi de cro
mos, - jo et don a<;o i tu em d6nes a<;o -, sinó que ha d'esser 
un estudi rigorós i trobar aquestes solucions que sembla es
ser que entre to18 volem dur cap envant. 

Respecte de la número 11, li he de dir que la Cünselle
ria de Cultura, Educaeió i Espor18 té previst i dotat econó
micament el Pla d'Excavaeions arqueológiques de les Illes 
Balears per a l'any 1991, que és el resultat d'un pla d'aetua
ció en materia arqueológica iniciat l'any 1988 i que ha do
nat com a resultat l'inventari arqueologic del 50% de l'illa 
de Mallorca, el 70% de l'illa d'Eivissa-Formentera, i el lOO 
% de l'illa de Menorca. 1 d'aquest ha sorgit un ardre de 
priorita18 en materia d'excavacions per a les tres iIles, i que 
sera la que dura endavant, fins a l'any 1991, amb la partida 
pressupostaria en aquest moment prevista i després del que 
surti del dcbat final de pre§supos18. Jo li demanaria, Sr. 
Triay, que aquesta resolüció, que té un caracter positiu pe
ró que en aquest momen18 erec que l'explicaeió és suficient, 
si la pogués retirar, si aixl ho estima oportú. 

Bé, i tomam a anar a les resolucions d'acció social. Jo, 
tal vega da en aquest cas coneret m'estalviaria d'aUargar un 
poe més el debat. Crec que donaria per explicades totes i 
cadascuna de les justificacions que han fet al Grup Parla
mentari de NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES i en tot 
cas, fer una serie de consideracions respecte de la praposta 
núm. 12, que és nova, referent a les altres propostes. 

Cal recordar que es va aprovar en aquest Parlament, 
per descomptat sense l'oposició del Partit Socialista, en 
aquest cas, un pla quadriennal dirigit a 1018 els sectors d'ac
ció social, a tots, en el qual entraven també, com no?, el te
ma deIs disminu"i18. L1avors vinculava de manera concreta 
tates les institucions públiques i entitats privades. Per que 
creim que no ens treu de res donar suport a aquesta pra
posta i ha ver de fer precisament aquest cens? Si em per
met, jo li donaré les explica:;ions. 

El reconeixement, la declaració i la qualificació de la 
condició de disminuH és competencia de l'Institut Nacional 
de Serveis Socials, INSERSO, i té el seu censo Primera. 
Aquesta no basta. Hi ha un professional que em fa indica
cions. Anem cap a la segana. L'lnstitut Nacional d'Estadís
tica realitz.a actualment el cens de població de tot l'estat i, 
en aquest, s'ha de posar el número de persones disminu"i
des. En aques! cens, ja entra per primera vegada i es realit
la a tot l'Estat espanyol, tindrem el número de disminuHs 
comunitat per comunitat. S'esta realitzant ara. Per altra 
banda, també amb les competeneies assignades per la Llei 
d'Acció Social als ajuntamen18, els ajuntamen18 confeccio-

-

naran una relació de persones dins el seu ambit municipal 
que necessitin ajuda, que entrin dins aquesl gran camp de 
l'acció social i, com no?, també en el cas deIs disminuHs hi 
entra. Quarta justificació. Tenim, en aquest moment, co
neixement que el Ministeri d'Assumptes Socials ha atorgat 
una subvenció a una entitat sense finalitat de lucre per rea
tiLzar i després, no sé si a<;o deu esser cosa de la informAti
ca i després acarar realment el cens que pugui sonir del 
primer, el de l'Instilut Nacional d'Estadfstica, que és de ca
c.kter general, amb aquest cens especffic de disminults. Per 
tant, si a~ és aixl, no realiLzem nosallres un altre cens de 
disminucions. 

Res més i moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

, 
Té la paraula, per part del Grup Parlamentari SOCIA-

LISTA el seu portaveu, Sr. Francesc Triay. 

EL SR. TRIA Y 1 LLOPIS: 

Gracies, Sr. President. Sres. ¡Srs. Diputa18, Sr. Vice
pres.ident del Govern: 

Jo cree que amb lantes intervencions com ha hagut o 
vOlgul tenir vost~ avui, crec que en algun tema ha perdut. 
agililat. Jo, qunn parlava <.le co lom ¡de falcons , no mirava 
cap a vost~. Els coloms í els falcons, que n'hi ha de lota 
classe. del Grup Parlamentari 'SOCIALISTA són els que 
van discuúr si presentaven o nO una resolució en els termes 
amb que el Sr. López i Casasnovas o'ha presentat una. Ha 
lingut la LCmplació pero 00 ha pecat. [ a més, per ventura 
en cas~ella ti sona més, palomas y IUJLcones; a~ és un lIen
guatge que a qualsevol corporació, a qualsevol emitat, a 
qualsevol partil, a quaLsevol grup, empre hi ha com a m{
nim, dues a les: una més blana ¡una més dura, una més ra
dical ¡una més moderada, simplemenl. Cree que no hem de 
perdre temps en aquestes explicacions. 

Na sé, el tema aquest del creixement zera trob que l'ha 
10cat. ]0 li deia ahir al President i a tots els Srs. i les Sres. 
Dipulats, que l'evolució de la oaSlra economía, I'evolució 
de qualsevol economia ['estudi, I'anali i en un mOment do
nal de ('economia, no es pOI Cer com una fOlografia fixa, si· 
nÓ que és una seqüencia, una peHfcula, un vfdeo, perque si 
no, no tenim els elernents per jUljar cap on va. 1 la verilat, 
scnse caLlre en alarmi mes, pero en realital, és que si el 
1988 vam créixer el 7'69%, el 1989 el 3'82% i el 1990 anam 
cap a 1'1'3%, cap on anirem el 1991 ? 

Durant la segona legislalura del govern conservador, 
cns aproximam perillo amen t al creixemem zero. la ho 
veu: VOS1~ que sempre ens han acusat a nosaJr.res del crei
xement zera. Aquesta és la realital i a<;o és e l que ti volia 
p sar en evid~nda, i a rnés en una evidencia negativa, per
que creixemen l zera en el le rreny economic, expansió nega
tiva (que és una de les causes d'aquest creixement zero) da
munt del lerrÍlori. Consum d'espais naturals, creixemen t 
excessiu, excés d'oferta, com dei a molt bé el Conseller Cla
dera fa molt poca estona, quan realment el creixement esta
ble vendría d'una política inversa: restricció damunt el ter-
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ritori, mAxima protecció, creixement molt qualificat, com es 
diu de paraula tantes vegades pero que després no es re
flecteix a la realitat física i economica i perque ac;a pugui 
donar lloc a un creixement economic sostengut. 

CIar, quan plantejam aquestes coses, ens vénen tot d'u
na els problemes exteriors, tan repetits. Els problemes exte
riors són els culpables. Quan parlam de les directrius, com
paració amb l'exterior: altres comunitats autonomes, pero 
tengui en compte un aspecte potser no prou comentat. Per 
a la nostra comunitat, una disminució de l'ingrés turístic té 
una incidencia moIt més important que qualsevol altra co
munitat. Precisament, perque no som la General Motors, 
sinó que som la United Fruit, í com que som la United 
Fruit, perque som molt més monocultiu, dones ens afecta 
molt més aquesta disminució de les vendes de les fruites, 
que per a nosaltres són les places tur1stiques. 

Per altra part, que hem de dir més? No hi ha més a dir, 
sobre el tema de les directrius. És un tema ja esgotat: in
compliment radical, bones paraules, i bé, ja ho vcurem; la 
legislatura acabada i les directrius sense fer. Com diuen a 
Ciutadella: "festes passades, coques menjades, roba bruta i 
bossa buida". 1 les directrius, he, he ... , ja ho veurem ... , el 
mul, el venem o no el venem i ja esU1. 

El segon punt és el tema de la necessaria aportació de 
la Comunítat Autónoma als consells insulars en aquesta 
qüestió. 1 ens diu: els consells insulars signen un conveni; 
per tant, estan d'acord. Bé: ac;a és la llei de ¡'embuto Vostes 
que signen tants de convenis í no fan més que renegar de la 
manca de finan~ment de l'estat, és de veure amb quina be
nevolencia i autosatisfacció jutgen els convenís que signen 
amb els consells insulars. Els consells insulars signen el que 
els posin. Qualsevol cosa és més que res. Pero de satisfac
ció o de suficiencia, res de res. 1 diu: "no, és que hi ha un 
problema de prioritats". Ah, ara, a qui li eou, ido? Resulta 
que hi ha un problema de prioritats a l'hora de resoldre 
una cosa tan basica com que hi hagi clavegueram i xarxes 
de distribució d'aigua en els pobles. Ac;a sí que li ha sortit 
malament. 

Si ha prioritats, aquesta crec que és indíscutiblement 
de les primeres. Aquesta és de les que en pitjor situaeió ens 
posa. 
aquesta famosa enquesta, que li vull dir, perque he vist 
abans que feia uns gestos rars, que vam demanar nosaltres 
fa un any, quan vam tenir la primera noticia, per boca del 
Conseller d'Obres Públiques, precisament a la comparei
xen<;a deis pressuposts de fa un any exactament, i encara es
pera m que ens l'enviin. Resulta que altres grups la tenen. 
Ens ho facilitin, peró en qualsevol cas, no hi ha dubte que 
prioritat absoluta ha d'esser que tots els pobles i els nuclis 
de població tenguin unes coses tan elementals com que les 
aigües netes i les aigües brutes vagin per uns tubs que estan 
connectats als habitatges. Una cosa extraodinaria: el signe 
de la modernitat. Bé, jo el tema aquest de la política hi
draulica, si el seu grup surt del mutisme i proposa, no tin
drem inconvenient d'acceptar-ho. 

El tema de residus solids no és que meresqui una aten
ció principal a un debat com aquest, pero li vull dir que la 

nostra interpretació és que el Parlament ha promogut, ha 
autoritzat un pla únic de residus solids urbans. LOgicament, 
per molt únic que sigui, els fems no es trasllades d'una illa 
a l'altra, i per tant, té una solució insular. Pero el pla és 
únic - i nosaltres entenem que no és una qüestió a la qual 
hagim de dedicar massa temps - i els acords han d'esser 
únics. Per ac;a els recomanam, per evitar qualsevol tipus de 
problemes, que nosaltres no provocarem que ha solucionin 
quan abans millar i que donin una aprovació al conjunt de 
les illes afectades per aquest pla, que són tates. 

la m'estranyava ah ir que hi hagués tant bona predispo
sició per al tema del compliment de les normatives contra 
incendis. 1 resulta que ciar, que ara ja no hi ha aquesta pre
disposició. la hi ha problemes. Estam d'acord en el fans. 
Nosaltres ha proposam. Creim que és nccessari i si el Go
vern troba que al mateix rcsultal, hi pOl arribar amb l'apli
cació de la legislació des de dema. mateix, ho facin i no hau
ran d'arribar a dia u de maigo 

La materia de la concertació: aquí hem vist, a les inter
vencions de diferents grups, del CDS i del NACIONALIS
TAl D'ESQUERRES, que han proposat diverses versions, 
o diversos plantejaments d'un mateix problema, com tots 
han travelat a la mateixa pedra. Al Consell Económic i la
boral, aquell que era paper banyat fa quatre anys i que en
cara no ha eixugat, no. Al Cansell Económic i Social, apro
vat en aquest Parlament que el Govern posas en marxa, no. 
Proposam una cosa ja mínima: que s'obri un procés de con
certació. No. Ens proposa un estudio No. Cree que no és un 
estudi, en aquests moments, que fa falta. En aquests mo
ments, fa falta una acció directa, una negociació, unes con
verses directes amb els qui vagin resultant afectats per 
aquests, avui per avui, inevitables processos de regulació 
que es puguin produir. 

Creim que en materia agraria s'ha alentit l'actuació, 
que no s'ha donat resposta puntual als compromisos que es 
van assumir quan es van demanar a les cooperatives que 
s'auditassin - i vull dir que hi ha una coma que no esta ben 
posada a la proposta, pero crec que ac;a no altera fonamen
talment el contingut i per tant, creim que ac;a s'ha de man
tenir d'aquesta manera. 

1 voldr[em dedicar uns segons o uns minuts breus al te
ma de la regularització d'IBASAN, lBAVl, etc. Les Ileis de 
pressuposts han creat unes empreses públiques, pero real 
ment, a la practica, ni són societats anOnimes ni són orga
nismes administratiús. Creim que s'han d'aclarir la situacíÓ 
jurídica. la in cripeió en el registre, ,'crni iÓ del capital, to
tes les qliestíon logiques en aquests casos. Que la sítuació 
comptable és conseqüencía de la indefinició jur[dica, ja que 
ni respan al codi de comer~ i a les obligaci n del pla gene
ral complable, ni realmenl actuen com a organismes adOli
ni tratius perque amartillcn, cosa que no és propia duna 
actministració pública - amortitzar les invcrsions - i a Olés 
actuen, venent servei com a missió fonamenlal din el 
mercat privat. La situació económica i patrimonial tampoc 
no esta clara i també requereix una regularització. Quin pa
trimoni tenen, quin és el balane; de la situació, quin compte 
d'explotació. Per tant, crec que hi ha elements més que su
ficients, i vostes ho saben, que ac;a esta enredat, que esta 
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embullat i nosaltres, l'únic que demanam és que vost~ ho 
deixin aclarit. No entra m aquí en els objectius de cadascuna 
d'aquestes societats. No és aquest l'objecte de la resolució. 
Entram a la regularització, a la formalitzaci6 correcta d'a
questes entitats pel que toca a a~. 

Del pla de finan~ment, de l'endeutament, no en sa
bem res de res. Voste no n'ha fet cap menció. Ho ha deixat 
de banda i la informació que vos te diu no és facilitada quan 
és demanada als grups parlamentaris o almenys al Grup 
Parlamentari SOCIALISTA El dü\leg és necessario Nosal
tres ha proposam aquí. No ho proposam realment (.;om a 
conse<.lüencta de ca p manifes tació del Presidenl, pero es-
13m d'acord que hi hagi aquesta coincidencia. Ens sembla 
bé, ens sembla necessari i cree que pOl esser un punt de 
partida bo davant una situació de congelació de relacions 
entre el Govern i els grups parlamentaris en totes les mate
ríes i en aquesta, en particular, perque cal dir que la comis
sió de transferencies - a la qual hi ha representació d'un di
putal del Orup SOCIALISTA - jo no sé els anys que fa que 
no s'ha reunit. Per tant, és necessari reactivar aquest dialeg 
que no pot donar més que beneficis a la Comunitat, a l'ho
ra de plantejar com més unit<lriament possible, com fan a 
altres comunitats de les quals tenim molt a aprendre, a 
l'hora de discutir la revisió del sistema de finan<;ament. 

Si voste diu que en qüestions d'arqueologia hi ha tan
tes previsioru>, la veritat és que les notícies són que les in
versioru> són per fer cartes arqueologiques i no excavacions 
i que, per tant, no sembla que hi hagi una unitat d'informa
ció entre allo que voste diu i allo que nosaltres diem. 

Del 6% en materia de serveis socials: creim que l'es
for~ de les diferents institucions ha d'esser equiparable. No 
ens sembla logic que el majar esfor~, proporcionalment, lq
gicament, al seu pressupost, el facin els ajuntaments i els 
consells insulars. 1 a~ és conseqüencia d'incloure qües
tions heterogenies d'origen absolutament i radicalment dis
tint que no suposa cap esfore; a la Comunitat, com és el de 
la gran nomina en aquest calcul del 6%. 1 per aixo, nos al
tres creim que s'hauria de fer sobre quantitats homogenies 
i per tant, que aquesta quantitat s'hauria de descomptar 
perque hi hagi, com die, un esfore; com més equitatiu possi
ble millor, com volia la Llei d'Acció social quan va plante
jar aquest percentatge mínimo 

1 per últim, en el tema del cens deIs disminuits, real
ment, després de les explicacions que li he sentit, crec que 
no tindran cap dificultat, que els sera realment facil cons
truir-lo a la vista de tots els armaments que diu que ja hi ha 
disponibles. Per tant, és facilíssim acceptar aquesta resolu
ció. 

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

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr. Vicepresident del Govern, el Sr. 
Joan Huguet. 

EL SR. VICEPRESIDENT DEL GOVERN DE LA 

COMUNITAT AUTÓNOMA (Joan Huguet i Rotger): 

Sr. President; Sres. i Srs. Diputats: en aquestes hores, 
fa dies que no n'endevinam una. Mal si surt, mal si no surt. 
Ara anava a sortír i em deien: "no, ja esta bé, no importa 
que surtís". No els meus, precisament, no els meus, no el 
del nostre grupo 

Fet a~, o jo no m'he explicat o en certes coses, no 
m'ha interpretat bé. Quan jo deia que se signava un conve
ni no he dit que perque se signava un conveni ja estava re
solt i aquf no pass a res. He dil que els recursos sem.pre se
ran insuficienls. 1 quan he dit de la priorització, no he dir 
que aques ta !ti (os ni la p rimera ni la darrera. Entra en la 
priorització, perO cada un vol príoritza r de la seva manera i 
jo he mani fes tat que si quanli ficil.ss im totes i cadascuna de 
les resol ucions en n(tmeros, a veure si lend r(em pro u pres
supos t en aques ta Comunita l A ulonoma per dur endavanl. 
E l lema, jo cree que no hi ha ningú q ue rugui posar en 
dub le que no sigui una priori la l. És una priorita.l el tema 
de tcni r xarxa d'aigua corrent a lOIS els nuclís de població, 
tenir clavegueram i tenir estacioru> depuradores i cree que 
ha dernostram. Simplement era una matisació. 

Per abreujar, jo estic content que voste hagi fet una 
matisació al Pla de Residus Solids pero no m'ha vingut a 
desmentir res. El Pla de Residus Solids és un pla general 
per a lOta la comunitat autonoma que les mateL:ces direc
trius i resolucions preveuen que s'ha de seC1.oritzar per a 
cada una de les ílles i que s'ha de posar el mateix pla. 1 
m'ha lIevat, miri per on, Sr. Triay, i jo upos que a~ no Ji 
deu Il aver passa tper haver segut al COS ta l del Sr. Alfonso, 
que lIegeix e l meus pensame nts, pero sr que a llo que ha 
passa! ha estal que 4na de les coses que tenia apumades, jo 
no I'he dila i vosle ¡'ha dita que és que no es uasnp rten 
els ferru; d'una illa a l'altra, per tant, aixo d'"unitari" és com 
a comunitat. Res més. Cada illa ha de tenir el seu pla. 

Si em permel e n aquestes hores del debat una petita 
broma, Ji agresc que enS respon abilitzi en aquest moment 
que el 1988 un 7'69%, el 1989 un 3'5% i que el 1990 un 
1'5%, ti agraesc, perque a~ duu impUcil que vOSte ens a
graeix i reconeix que grades a la po[(tica del Govem, els 
anys 1987, 1986, 1985 i 1984 fan una mitjana del 6 o e l 7%. 
Si som per a una cosa, som per a J'allra i voste sap que 
sempre hi ha un cicle dins l'aclivitat economica i que des
prés d'un ron creixement - a~ és de manual, és bAsic -, DO 

és ta n diffcil cré ixer com mantenir-se. I en aquest moment, 
estam en un creixement bastant sostingut, pero que mante
nim i que encara hem crescut. 1 crec que a~ és important. 

No és que nosaltres donem la culpa a I'exterio r. Jo su
pos que vos te, que és moll afeccionat a la lectura, a l'anAlisi 
rigofosa, su po que deu veure les informacions de rAdio, de 
premsa, de televisió, congrcssos del Panil Socia lis la i lOles 
les inlerve ncions, qu~ Jj diuen?, que en aquesl momenl hi 
ha hagul (j'haver ajusts economics a nivell de l'Estal cspa
nyol per co ndicionament'i exteriors. F ins i lOt, n'hj ha algun 
que fa la bro ma de dir: "hem lingul son, aquesta vegada; 
gracies al Oo lf Persic ara podran fer una serie de mesures 
que les haurien hagu l d.e fer igual, hi bagi o no hi hagi". Jo 
en a ixo no hi entraré, pero ón cens, aques ts faclors elCte-
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riors. Igual que factors interiors, que també Ji he dit, i no
més m'estalviat d'aprofundir en aquest terna perqu~ "donde 
hay patrón, no manda marinero" i el Conseller de Turisme 
ha sortit aquí damunt, en sap molt més, ho ha explicat molt 
més bé que jo i per tant, jo no vull aprofundir en aquest te
rna. Simplement, vull constatar dades, constatar fets. 

Si ens imputen que en aquests moments tinguem 
aquest creixement sostingut i que només eIs anys de bonan
<;a, del 1984 al 1987, passant pel 1988, és gracies al Govern 
balear. Si és culpa del Govern balear dos anys d'un desni
vell i d'un deereixement, són gracies al Govem balear 
aquests anys de creixement economic. Si no, no val. O ju
gam amb les mateixes cartes o no podem jugar. 

Respeete de la famosa despesa - i acab, Srs. portaveus -
jo cree que d'a<;ü, n'estaríem rallant hores i hares. Sobre si 
s'inverteix prou, si no s'inverteix prou, si la gran nomina no 
I'han de comptar... Jo crec que si, que l'han de comptar, la 
gran nomina, perqu~ encara que véngui de l' Administració 
central, és un retorn del que es treu aquí, d'una mínima 
part del que es treu aquí, una m[nima part del que es treu 
aquf, pero bé, les xifres canten, també. L'any 1989 s'ha mul
tiplicat per cinc, des del Govern balear, l'aportació de l'es
tal. L'estat ni tan sois s'ha incrementat dins aquesta partida 
el 50%, mentre que nosaltres, en el transcurs d'aquesta le
gislatura, en acció social hem incrementat el 500%. 

En fí, jo cree que en aquests ternes i la qüestió de nom
bres, els poden fer ballar i anar i venir, sembla esser, segons 
els interessos polítics de cada partit a l'hora d'haver de jut
jar si n'hi ha prou o no n'hi ha prou, si s'ha fet un incre
ment relatiu o un increment absolut, etc. Per tant, jo vulI 
donar per conc1osa la nostra part, en aquest cas concrel. 

Sr. Triay, permeti'm que acabi en un to carinyós. Tanta 
sort que he sortit a donar respostes i que donem suport a 
unes quantes, pero a vost~ sembla que no li ha agradat la 
meya intervenció i com que m'anas a renyar. Jo crec que en 
tot moment, en aquesta intervenció avui capvespre en 
aquesta tribuna i amb tots els grups, he guardat al maxim 
possible les formes parlamentaries, he anat al debat de les 
resolucions, he volgut fugir de consideracions particulars 
en cada cas i quan jo he dit de coloms i falcons, li admet i li 
agraesc la seva explicació. Res més. Si jo ho he interpretat 
malament, en qualsevol cas, siguin coloms o siguín falcons, 
en aquest lIenguatge figurat, sí que hí ha hagut avui capves
pre i cree que és important, o almenys s'ha tradult així, ha 
estat un debat entre grups parlamentaris, entre el Govern i 
sobretot entre persones. 

Moltes gracies, Sr. Presidenl. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Huguet. 

Té la paraula, per part del Grup Parlamentari CDS, el 
seu portaveu, Sr. Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS I ROSANES: 

Gracies, Sr. President. 

Coloms, falcons í també hi ha qualque atiba que es fixa 
molt pero que no xerra. Direetrius d'ardenació del territo
ri: per qu~ insistir-hi? Ahir lamentavem la constatació que 
la legislatura acabara sense directrius d'ordenació del terri
tori. Jo crec que en qualsevol cas, les propostes que hem fet 
en relació a les direetrius d'ordenació del territori, semblen 
indicar que la temptació de deixar les coses tal com estan 
no estan totalment ven<;uda per cap deis tres grups que han 
proposat el rebuig de la no pres~ncia de les direetrius, per
que no hem instat el Govern que presenti les direetrius en 
un ter mini curt, és a dir, que ja ho hem deixat anar. Per 
tant, d'alguna manera, aquesta temptació ha quedat patent 
a les tres propostes. Naturalment, coincident amb la nostra, 
mereixera el nostre suport. 

Ahir, el Sr. Triay - i voldria aprofitar l'ocasió per felici
tar-lo, va fer una brillant exposició sobre els problemes 
d'aigua potable de la nostra comunitat. Nosaltres donarem 
suport a les dues mocions sobre la qüestió. Voldria fer dues 
precisions: una, l'enquesta deIs serveis públics. El nostre 
grup parlamentari la té. Vull dir que la té per via absoluta
ment oficial, rebuda amb un ofici de remisió del Conseller. 
La veritat és que la tenim des de fa poes dies . Jo supos que 
hi deu haver algun problema de retardo No tenim cap mena 
d'inforamció privilegiada, és a dir, que l'hem rebuda per la 
via normal. 

En segon lloc, el tema deis inspeetors. Jo voldria intro
duir ja un criteri que exposarem el dia que parlem deIs 
pressuposts, que ja comen<;am a posar en dubte aquesta ac
titud, aquesta disposició, aquesta decisió governamental de 
congelar les plantilles. Des de l'any 1988 en<!:l hem duplicat 
el nivell d'inversió i nosaltres, que hem estat i som gelosos 
vigilants de la relació entre inversió i despesa corrent, per 
ventura ha arribat el moment de fer un replantejament so
bre aquesta qüestió, perque la productivitat deis funciona
ris es pot apurar, pero no fins a segons quins Hmits. No ve
im cIar que en aquests moments sigui justificable aquesta 
decisió governamental de congelar la plantilla, perque els 
serveis públics estan en aquests moments mancats de serve
is impartants, especialment la relació a la inspecció, etc. 

La proposla de resolució núm. 4 en relació a l'ambit 
territorial del Pla de Residus Solids, la veritat és que ens 
desperta dubtes que fan que nosaltres no li puguem donar 
suport perque creim que el Sr. Huguet té la raó. EIs criteris 
generals de la gestió de residus solids eren uns criteris 
únics per a totes les Illes Balears, pero aq uells criteris va
ren determinar que els plans estassin insularitzats, que eIs 
plans fossin insulars. Per tant, la presentació del Pla - no ja 
criteris, sinó del Pla de Residus Solids per a Mallorca - esta 
d'acord amb els criteris aprovats per aquest Parlament. Per 
tant, aquesta és una de les propostes de resolució del Grup 
SOCIALISTA a qu~ nosaltres no donarem suporto 

Proposta de resolució núm. 5: aquí també la veritat és 
que el debat ens ha aclarit un tema i ens ha introduH un 
dubte. Nosaltres, probablement, aprofitant l'anunciat espai 
que ha oferit el President, proposarem una redacció alter
nativa. Efectivament, hi ha una lIei de sancions que regula i 

-
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gradua els incompliments. Els incompliments en materia 
de seguretat contra incendis són incompliments molt greus 
en determinats suposits. Hi ha incompliments contra incen
dis o contra normativa sanitl\ria fl\cilment subsanables que 
són assumibles dins la categoria de faltes lleus, que seria 
desproporcionat, tenint la llei de sancions en la rnl\, que au
tornl\ticament..., és més, probablement, el Govern no ho 
podria fer, perque té una llei en la ma que permet que l'ad
ministrat el recorregués. Allo que sí podríem fer probable
ment seria una resolució parlamentaria de l'ordre d'extre
mar l'aplicació, en els seus graus manms de la llei fins arri
bar a la tancada hiperactiva en aquelIs casos en que sigui 
legalemnt possible. Una resolució d'aquest to cree que se
ría més ajustada a la propia legislació, peque aquesta, sen
zillament, el Govem no la podria aplicar perque la llei té 
malta més forc;a que una resolució parlamentaria. 

La núm. 6, per descomptat. Jo valdría subratllar la co
incidencia deis grups parlamentaris de l'oposició en relació 
a la crida a la concertació social i em pareix molt important 
una crida en un moment de contracció económíca. És mi
llar, no solament per criteris de solidaritat, no solament 
per criteris que en uns moments de retracció els treballa
dors sÓn normalment els més desafavorits a la crisi, sinó 
per fer minims els efectes de la crisi. La concertació és im
prescindible per superar una situació económicament de 
contracció i jo cree que és bo dir aixO justament el dia que 
el thatcherisme, Sr. Huguel, ha passat ja a la histOria. 1 cree 
que s'ha de prendre nota, d'aixo, perque hi ha d'haver un 
canvi d'actitud en relació a la concertació i al dialeg social 
per part del Govern. 

Donarem suport a la núm. 7 relativa a cooperatives 
agraríes. La núm. 8 ens provoca un petit comentari, logica
ment. És a dir, és vera que aquests organismes, aquestes 
empreses tenen una situació jurídica, economica i compta
ble confusa, pero independentment que exigim la submissió 
a la Llei d'Empreses Públiques, li anunciaré una cosa, Sr. 
Triay: la submissió a la Llei d'Empreses Públiques no oferi
ra la situació jurídica d'aquestes empreses, perque la Llei 
d'Empreses Públiques no classifica bé organimes i empre
ses públiques. No oblidem que tenim una llei d'empreses 
públiques sobre la qual hi ha empreses públiques que po
den fer actes administratius recurribles en vía contenciosa, 
per exemple. 1 tenim un sector públic complicadissim, per
que la classificacíó - i aixo ho varem dir contra el criteri del 
qui llavors defensava la llei en nom del Govern el Sr. For
cades - deis organismes autonoms com la de les empreses 
públiques no és raonable, no té una connexió·.amb el siste
ma administratíu que ens teL~eix. Per tant, la incardinació 
d'aquestes empreses dins la llei no arreglara la situació. 
Continuarem tenint organismes autonoms que amortitzen, 
empreses públiques que fan actes administratius, perque la 
confusió és a la mateixa llei. 

És molt important la proposició núm. 9 en relació a la 
informació i I'aclariment de I'estat de I'endeutament. Falta 
una cosa i cree que s'hauria d'incloure: el cost d'aquest en
deutament. A quin cost s'ha fet cada emissió. Unificar cri
teris en materia de financ;ament autonomic i abrir un debat 
i un dialeg entre les forces paHtiques de cara a la revisió del 
finan<;ament és important i hi donarem suporto 

Pla d'excavacions arqueologiques: a la compareixen<;a 
parlamentaria de la Sra. Munar, per informar sobre el Par
lament, nosaltres ja li v(\rem dir que trobavem a faltar un 
important volum en la materia d'inversió. Per tant, coinci
dim amb els criteris; coincidim, perqu~ tarobé ha v(\rem dir 
així, que no es pot donar per acabat el tema amb l'addició i 
elaboració de cartes arqueologiques; fa falta pressupost 
d'inversíó. En aquest sentit, el nostre grup hi donara su
port, logicament, perqu~ són positures coincidents. 

La núm. 12 és una altra versió en relació a la denúncia 
de regressivitat que ha tengut l'acció de govern de la Co
munitat Autonoma. Nosaltres ha hem expressat amb uns 
criteris més amplis que eIs de l'acció sociaL Ens hem referit 
a política social i hem agafat el criteri funcional del pressu
post, pero en definitiva, es tracta de denunciar la mateixa 
situació i per tant. amb distintes paraules, la preocupació 
és la mateixa, les propostes van en el mateix artide. 

Res no s'ha de dir de la núm. 13 perque queda defensa
da en els seus mateixos termes i cree que no he consumit el 
temps que el President m'ha concedit. 

EL SR. PRESIDENT: 

Per pan del Grup Parlamentari NACIONALISTA 1 
D'ESQUERRES, té la paraula el seu portaveu, Sr. López i 
Casasnovas. 

EL SR. LÓPEZ 1 CASASNOVAS: 

Grkies, Sr. President. 

Ha faré des de l'escó, perqu~ ens resulta espeeialment 
fkil ¡agradable 'poder coincidir practicament amb gairebé 
la totalitat de les pro postes de resoludó que presenta el 
Grup SOCIALISTA. al qual hem de felicitar per la capaci
tat de síntesi deis punts que varen esser d'espeeial interés 
en el deb al d'ahir. 

El grup nostre esta - i ho hem demostrat - per una po
lítica territorial orientada a superar els desequilibris, pel 
respeete radical a la naturalesa, per la promoció del desen
volupament integral de les persones, per la creació i redis
tribució de riquesa, és a dir, creixement harmonic, creix
ment sostingut, pero per distribuir. 1 una cultura nacional, 
socialista, solidaria, una administració senzilla, efica~, des
centralitzada, participativa, aprofundint en la democracia. 
Aquests grans principis, almenys quatre deis sis que li he 
anomenat, Sr. portaveu, estan recollits en les seves resolu
cions. 

En resuro, de la 1 a la 5, la 7, 1'11, la 12 i la 13, podrien 
respondre a aquest inleres de créixer harmonicament i re
distribuít que té l'esquerra. 1 en aquest sentit, el Sr. Vice
president, que diu que no és antiesquerra - i jo cree que 
aqur no som anti-res, antiideologicament, cap prejudici, pe
ro sí que analitzam les poHtiques i les contradiccions - ales
hores, aquí hi ha una linia divisoria entre uns planteja
ments i uns altres. També és important t01 quant fa refe
rencia a la concertació, a la participació d'empresaris, d'en
titats socials, de treballadors, en el disseny i la planificació 
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d'aquesta Comunitat Autonoma i de les seves polítiques, 
amb total transpar~ncia. 

ResolucioDS 6, 8, 9, 10. Només UDS petits matisos, si 
se' m pennet. El punt núm. 2: es parla de proveiment d'ai
gua potable, domiciliada i clavegueram. Sabem - i ho deien 
els mitjans de comunicació - que un 40% deIs pobles de 
Mallorca encara no tenen el sistema de clavegueram resolt. 
Pero nosaltres hi afegiríem, si se'ns permet, que al costat 
del clavegueram, és a dir, de l'eliminació de les aigües resi
duals, hi hagi també la necessaria depuració, perqu~ la 
pnlctica ens diu que alguns ajuntaments aboquen les aigües 
residuals en lIoes ben impropis. 

Quant al tema núm. 3, de la po licia hidraulica i tot el 
relatiu a l'aprofitament i a l'extracció d'aigües subterranies, 
hem de parlar molt clar respecte de les competencies que 
1'Estatut d'Autonomia dóna com a propies de la Comunitat 
Autonoma, que a més a més és uniprovincial i esbocinada 
en illes. Per tant, en conques hidnluliques ben tancades i 
delimitades. Aquesta competencia, repetesc, que tenim en 
exclusiva, no ha estat possible d'exercir-Ia encara a causa 
d'una situació de manca d'efectivitat en la transferencia per 
part del Govern central, pero nosaltres també hem denun
ciat a -aquesta Cambra que l'actitut del Govern ha estat 
molt p"assiva en aquest tema, perque altres comunitats au
tono mes haurien anat ja al Tribunal Constitucional, si feia 
falta, amb exig~ncia de concreció d'aquesta competencia. 
Tal vega da és que li anat molt bé, a aquest Govern, dir que 
com 
aquests temes i nosaltres creim que són d'especiaHssima 
importancia i intereso La constitució, ido, de l'organisme de 
conques, de la junta d'aigües, anunciada l'any 1987, presen
tada pel Grup CDS en una proposició no de lIei, em sem
bla que era, i fins i tot una moció subsegüent al debat d'ai
gües ha resultat, en aqueSts moments, encara, totalment 
mancada d'executivitat per part del Govern. Un incompli
ment més. 

Passem endavant. Respecte de la resolució sobre les 
prevencions del Pla Director Sectorial de residus solids ur
bans, que efectivament estableix, com s'ha dit aquí, el ca
racter d'insularització de les decisions en aquests temes, 
nosaltres ens abstendrem, i pas nlpidament a un altre tema 
curiós, si més no: el PIa d'excavacions arqueologiques. Ens 
parlen de l'inventari, de les prioritats, que hi ha pressupos
tació suficient. Nosaltres no l'hem vista enlloc, al pressu
post; nosaltres hem vist, a0 sí, redacció de cartes arqueolo
gigues, el gran invent de la política de conservació i protec
ció del patrimoni, gran invent perque mentre feim estudis, 
mentre recollim dades, mentrestant no hi ha una política 
d'excavacions i a0 és el tema, un tema que té molt molests 
- ho hem de dir així de ciar - els cientffies, els especialistes 
en aquesta materia. Per tant, benvinguda sigui aquesta Pro
posta de Resolució i esperem també que, si s'aprova, tengui 
reflex pressupostari suficient. 

Res més. Felicitacions pel punt 12. És evident que a 
l'hora d'arribar al 6% - que nosaltres dinem com a mfnim, 
el que diu la llei - s'ha de destriar el que ve de I'Administra
ció Central, les transfer~ncies, a110 que no implica des pesa 
propia deis pressuposts de la Comunitat Autonoma, i po-

sar-ho en manca com més prest, millor. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Portaveu del Grup Parlamentari SO
CIALISTA, Sr Triay. 

EL SR TRIA Y l LLOPIS: 

Gracies, Sr President. Quasi quasi només per qüestió 
de cortesia, dir al CDS que agralm el supon que anuncia a 
bastants de les resolucions i també que estam disposats a 
trobar punts de coincidencia en aquelles que la distancia si
gui petita, per poder tenir el maxim suport. 

Agrair igualment al Grup NACIONALISTA 1 D'ES
QUERRES les seves valoracions favorables. Dir-li que 
aquesta refer~ncia que fa a la depuració, en el tema del cla
vegueram, no és un oblit, no perque no estiguem a favor de 
la depuració de les aigües que recullen els c1avegueram, si
nó perque aquesta resolució té un sentit de gestió per part 
deIs Consells Insulars i, per lant, com que existeix aquesla 
divisió de la feina en el sentit de claveguerams-xarxes de 
provelment d'aigua-Consells Insulars i depuradores-Go
vern de la Comunitat Autonoma-IBASAN, aquf plan teja
vem la part d'aquest procés que, assignada als Consells In
sulars, requereix una finanr;ació extraordinaria i que, a més, 
sempre és la base prioritaria per a després establir o resol
dry les necessilats de depuració. Per tant, estam d'acord, 
pero creim que la proposició plantejada en aquests termes 
és correcta. 

En relació amb la política hidraulica, crec que haurfem 
de fer algunes consideracions molt breus ... 

EL SR PRESIDENT: 

No tomi a obrir debat... 

EL SR TRIA Y 1 LLOPIS: 

No farem cap tipus de consideració, acab de renunciar 
afer-les. 

EL SR PRESIDENT: 

No tomi a obrir debat amb el Govern, perque ja aca
bam el debat i el President té l'obligació de tancar-Io quan 
cregui que el tema ja s'ha debalut prou, i jo crec que és així. 

'. 

EL SR TRIA Y 1 LLOPIS: 

Moltes gracies, Sr President. Efectivament, quan el 
punt 12 parla del 6%, hauria de dir "com a mínimo, i amb 
aixo don les gn\cies a tots els Portaveus que han interven
gut. 

EL SR PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr Portaveu. Suspendrem la sessió per 
poder arribar a les lransaccionals que creguin convenients, 
només amb un límit: La votació tendnlUoc a les deu man-
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ca quart del rellotge d'aquesta sala. Se suspén la sessió. 

EL SR PRESIDENT: 

Recomen~ la sessió. Procedim a la votació ... L'ordre 
de votació sera d'acord amb el mate ix ordre de presentació 
en el Registre del Parlamento Per tant, votarem en primer 
lloc les propostes de resolució del Grup Parlamentari NA
CIONALISTA 1 D'ESQUERRES que, si no hi ha cap ti
pus d'objecció per part deIs Portaveus, seran votades con
juntament. Sí, Sr Quetglas. 

EL SR QUETGLAS 1 ROSANES: 

Votació separada només de la núm. 8. 

EL SR PRESIDENT: 

Digui, Sr Triay. 

EL SR TRIA Y 1 LLOPIS: 

Sr President, demanam votació separada de la resolu
ció 10, i també de la 5, diu la genl que ho entén. 

EL SR PRESIDENT: 

El Sr Ricci té la paraula. 

EL SR RICCI 1 FEBRER: 

Jo demanaria la 4, si us plau. 

EL SR PRESIDENT: 

La 4? El Sr González Ortea té la paraula. 

EL SR GONZÁLEZ I ORTEA: 

Sí; gracias, Sr Presidente. Jo le pediría que se votaran 
una a una para más facilidad, porque nosotros tenemos una 
serie de votos distintos y va a ser un follón si empezamos a 
hacer numeraciones apartadas. Gracias. 

EL SR PRESIDENT: 

Hi ha cap inconvenient per part del Portaveu presen
tant que es votin una per una? No? N'hi podia haver! Co
men~m, ido, les votacions. 

Sres i Srs Diputats que voten a favor de la Proposició 
núm. 1 del Grup Parlamentari NACIONALISTA I D'ES
QUERRES, es volen posar drets? 

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: VOLS a favor, 24. Vots en con
tra, 25. Abstencions, 1. Queda rebutjada la Pro posta núm. 
1 que acabam de sotmetre a votació i passam a votar l'asse-

nyalada amb el núm. 2. 

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

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

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

Resultat de la Votació: Vots a favor, 25. Vots en con
tra, 25 . No hi ha abstencions. Queda empatada aquesta pri
mera votació i la repetim. 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 25. Vots en con
tra, 25. No hi ha abstencions. Queda empatada aquesta se
gona votació. Se suspen la sessió durant un minut. 

(Pausa) 

EL SR PRESIDENT: 

Recomen~ la sessió i feim la tercera votació de la Pro
posta de Resolució núm. 2 del Grup Parlamentari NACIO
NALISTA 1 D'ESQUERRES. 

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

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

Abstencions? 

Vots a favor, 25. Vots en contra, 25. No hi ha absten
cions. Queda empatada aquesta tercera votació i d'acord 
amb l'article 90, que diu que "si novament es produi'a em
pat, s'entendra rebutjat el dictamen, l'article, l'esmena, el 
vot particular o la proposició de que es tracti", queda rebut
jada la Proposta núm. 2 del Grup Parlamentari NACIO
NALISTA 1 D'ESQUERRES. Passam a votar la Proposta 
núm. 3. 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: VOLS a favor, 24. Vots en con
tra, 25. Abstencions, 1. Queda rebutjada la Proposta núm. 
3, que acabam de sotmetre a votació, i passam a votar la 
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núm. 4. 

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

Sres i Srs Diputats que voten en contra? 

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 25. Vots en con
tra, 25. No hi ha abstencions. També queda empatada 
aquesta votació. 

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

Vots en contra? 

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 25. Vots en con
tra, 25. No hi ha abstencions. Se suspen la sessió per tres 
minuts. 

(Pausa) 

EL SR PRESIDENT: 

Passam a votar per tercera vegada la Proposta de Re
solució núm. 4 del Grup Parlamentari NACIONALISTA 1 
D'ESQUERRES. 

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

Sres i Srs Diputats que voten en contra? 

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 25. Vots en con
tra, 25. No hi ha abstencions. Persisteix l'empat en aquesta 
tercera votació i, per tant, d'acord amb l'artic1e 90, queda 
rebutjada la Pro posta de Resolució que acabam de sotme
tre a votació. Passam a votar la Proposta de Resolució 
núm. 5. 

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

Sres i Srs Diputats que voten en contra? 

Sres i Srs Diputats que s'abstenen? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 7. Vots en contra, 
26. Abstencions, 17. Queda rebutjada la Proposta núm. 5, 
que acabam de sotmetre a votació. Passam a votar la Pro
posta de Resolució assenyalada amb el núm. 6. 

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

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

drets? 

Sres i Srs Diputats que s'abstenen? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 24. Vots en con
tra, 25. Abstencions, 1. Queda rebutjada la proposta núm. 
6, que acabam de sotmetre a votació. Passam a votar la pro
posta assenyalada amb el núm. 7. 

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

Sres i Srs Diputats que voten en contra? 

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 24. Vots en con
tra, 25. Abstencions, 1. Queda rebutjada la Proposta que 
acabam de sotmetre a votació. Passam a votar la Proposta 
núm. 8. 

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

Sres i Srs Diputats que voten en contra? 

Sres i Srs Diputats que s'abstenen? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 21. Vots en con
tra, 25. Abstencions, 4. Queda rebutjada la Proposta de Re
solució que acabam de sotmetre a votaci6. Passam a votar 
la núm. 9. 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 25. Vots en con
tra, 25. No hi ha abstencions. Queda empatada aquesta vo
tació i la repetim. 

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

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

Sres j Srs Diputats que s'abstenen? 

Resultat de la Votaci6: Vots a favor, 25. Vats en con
tra, 25. No hi ha abstencions. Queda empatada aquesta se
gana votació. Se suspen la sessió per 30 segons. 

(Pausa) 

EL SR PRESIDENT: 

Sres i Srs Diputats, recomen~ la sessió. 
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Sres i Srs Diputats que voten a favor de la Proposta de 
Resolució núm. 9, es volen posar drets? 

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 25. Vots en con
tra, 25. No hi ha abstencions. Queda empatada aquesta ter
cera votació; d'acord amb l'article 90 s'entén rebutjada la 
Proposta de Resolució que acabam de sotmetre a votació, i 
passam a votar la núm. 10. 

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

Sres i Srs Diputats que votin en contra? 

Sres i Srs Dipulats que s'abstenen? 

Resultat de la Votació: VOlS a favor, 32. Vots en con
tra, no n'hi ha. Ahstencions, 17. Queda aprovada la Propos
ta de Resolució núm. 10, que acabam de sotmetre a vota
ció, i passam a votar les propostes de resolució del Grup 
Parlamentari SOCIALISTA Per no perdre temps, diguin 
com ho volen fer, Srs Portaveus. Els qui vulguin que es vo
lin una per una que conv.ersin els primers. 

EL SR LÓPEZ 1 CASASNOV AS: 

Una qüestió d'ordre, Sr President. S'ha dit que eren 32 
vots a favor i 17 abstencions. Si no m'equivoc, sumen 49, i 
són 50 e1s que donaven les successives votacions. Si no se -
n'ha anat qualcú .. . 

(Pausa) 

EL SR PRESIDENT: 

Atesa I'observació del Portaveu del Grup Parlamentari 
NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES, procedeix repetir la 
votació de la Proposta de Resolució núm. 10 d'aquest ma
leix Grup. 

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

Sres i Srs Diputats que voten en contra? 

Sres i Srs Diputats que s'abstenen? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 33. Vots en con
tra, no n'hi ha. Abstencions, 17. Queda aprovada la Propos
ta de Resolució núm. 10 que acaba m de sotmetre a votació 
i passam a votar les propostes de resolució del Grup Parla
mentari SOCIALISTA Comen~nt pel Portaveu del ma
teix Grup: Es poden votar conjuntament, Sr Triay, o ho 
hem de fer per separat? 

EL SR TRIA Y 1 LLOPIS: 

Comprengui, Sr President, que nosaltres les votarem 
totes a favor. 

EL SR PRESIDENT: 

S'ha fet arribar a la Mesa la retirada de la Pro posta de 
Resolució núm. 4 del Grup Parlamentari SOCIALISTA., i 
el Grup Parlamentari POPU LAR ha proposat una esmena 
transaccional a la Proposta de Resoludó núm. 3 del mateix 
Grup Parlamentari SOCIALISTA., de la qual farlllectura el 
Sr Secretari Primcr de la Cambra, per dcmanar després als 
Srs Portaveus si tenen cap objecció perque es sotmeti a vo
tació. 

EL SR SECRET ARI PRIMER: 

"El Parlamento <le las Islas Baleares insta al Gobierno 
de la Comunitad Autónoma al establecimiento de un siste
ma de ins pección y con tro l <.le los usos y ap rovechamiento 
de las aguas públicas y su t.:a uc ,ta nlo superficiales como 
sublerráneas, en el marco del convenio de colaboración en
lre el MO PU y la CAlB en ma le ria d.e O .O.H.H. , sU crilO 
el 24 de octubre de 1986". 

EL SR PRESIDENT: 

Hi ha cap objecció per part deIs Srs Ponaveus, comen
<;<lnl pel mateix presentant? L'esmena és de substitució. Té 
la paraula, Sr Quetglas. 

EL SR QUETGLAS 1 ROSANES: 

Jo tenia entes que també s'ha presentat una esmena 
transaccional a la Proposta de Resoludó núm. 5. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Portaveu Sr Triay. 

EL SR TRIA Y I LLOPIS: 

Sf, Sr President. És l'esmena que he presentat jo ma
tcix, que és afegir una frase a la Proposta núm. 5. 

EL SR PRESIDENT: 

És del CDS, aquesta esmena? 

EL SR TRIA Y 1 LLOPIS: 

No, és una transacció que hem fel els diferents Grups 
d'afegir una frase a la Resolució núm. 5 del Grup SOCIA
LISTA 

EL SR PRESIDENT: 

sr que ni és, jo la tcne. Hi ha una esmena d'addició a la 
Proposta de Resolució núm. 5 i jo demanaria al Sr Secreta
ri Primer que procedeixi a fer lectura de tota aquesta Pro
posta, inclosa I'esmena d'addició pro posada pe! mateix 
Grup Parlamentari SOCIALISTA 
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EL SR SECRET ARI PRIMER: 

"5.- El Govern de la Comurutat Autonoma retirara la 
llicencia turística als establiments hotelers i extrahotelers 
que el dia 1 de maig del 1991 no compleixin les reglamenta
cions sanitaries i de seguretat contra incendis, d'acord amb 
a110 que preveu la legislació sancionadora en mat~ria turís
tica". 

EL SR PRESIDENT: 

Hi ha inconvenient per part deIs Srs Portaveus per in
cloure aquesta esmena de transacció? Queda incorporada 
l'esmena d'addició a la Proposta de Resolució núm. 5 del 
Grup Parlamentari SOCIALISTA 

Passam a votar d'una en una les propostes de resolució 
del Grup Parlamentari SOCIALISTA, perqu~ cree que aixÍ 
farem més via. 

Sres i Srs Diputats que voten a favor de la Proposta 
núm. 1, es volen posar drets? 

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

Sres i Srs Diputat<; que s'abstenen? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 25. Vots en con
tra, 25. No hi ha abstencions. Queda empatada aquesta pri
mera votació i passam a la segona. 

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

Sres i Srs Diputats que votin en contra? 

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 25. Vots en con
tra, 25. Abstencions, no n'hi ha. Queda empatada per sego
na vega da la votació. Se susp~n la sessió per deu segons. 

(Pausa) 

EL SR PRESIDENT: 

Sres i Srs Diputats, recomen~ la sessió. 

Sres i Srs Diputats que voten a favor de la Proposta de 
Resoludó núm. 1 del Grup Parlamentari SOCIALISTA, es 
volen posar drets? 

Sres i Srs Diputats que voten en contra? 

Abstencions? 

Resultat de la Votacíó: Vots a favor, 25. Vots en con
tra, 25. No hí ha abstencions. Queda empatada aquesta ter
cera votació i, d'acord amb l'artícle 90, s'entén rebutjada la 
Proposta de Resalució núm. 1 que acabam de satmetre a 
votació. Passam a votar la núm. 2. 

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

Sres i Srs Diputats que voten en contra? 

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 24. Vots en con
tra, 26. No hi ha abstencions. Queda rebutjada la Proposta 
núm. 2 que acabam de sotmetre a votació i passam a votar 
la Proposta núm. 3, que és la substituida per la transacció 
que han acceptat tots els Srs Portaveus. 

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

Vots en contra? 

Abstencions? 

Queda aprovada per unanimitat de la Cambra i passam 
a votar la Proposta de Resolució núm. 4 del Grup Parla
mentari SOCIALISTA 

LA SRA VICE-PRESIDENTA PRIMERA: 

Está retirada. 

ELSR PRESIDENT: 

S'ha retirat? Sí s'ha retirat, logicament no procedeix 
sotmetre-la a votació i passam a votar la núm. 5, que és la 
que ha llegit el Sr Secretari Primer de la Cambra amb l'ad
dició que tots vost~s coneixen. 

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

Sres í Srs Díputats que voten en contra? 

Abstencions? 

Queda aprovada per unanímítat de la Cambra. Passam 
a votar la Proposta de Resolució núm. 6. 

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

Sres i Srs Díputats que voten en contra? 

Sres i Srs Diputats que s'abstenen? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 24. Vots en con
tra, 25. Abstencíons, 1. Queda rebutjada la Proposta de Re
solució núm. 6 que acabam de sotmetre a votació i passam 
a votar la Proposta núm. 7. 

Sres i Srs Diputats que vatin a favor, es volen posar 
drcts? 

Sres i Srs Diputats que voten en contra? 
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Sres i Srs Diputats que s'abstenen? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 24. Vots en con
tra, 25. Abstencions, 1. Queda rebutjada la Proposta de Re
solució que acabam de sotmetre a votació i passam a votar 
la Proposta núm. 8. 

Sres i Srs Diputats que voten 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, 25. Vots en con
tra, 25. No hi ha abstencions. Queda empatada aquesta vo
tació í passam a votar per segona vegada la Proposta de 
Resolució núm. 8 del Grup Parlamentari SOCIALISTA 

Sres i Srs Diputats que voten 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, 25. Vots en con
tra, 25. No hi ha abstencions. La votació ha quedat empata
da per segona vegada. Se suspen la sessió per cinc segons. 

(Pausa) 

EL SR PRESIDENT: 

Sres i Srs Diputats, recomenc;a la sessió. Passam a vo
tar per tercera vega da la Proposta de Resolució núm. 8 del 
grup Parlamentari SOCIALISTA 

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

Sres i Srs Diputats que voten en contra? 

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 25. VOlS en con
tra, 25. No hi ha abslencions. Queda empatada per tercera 
vegada la votació i, d'acord amb l'article 90, 'entén rebut
jada la Proposta de Resolució núm. 8 que acabam de 0 1-

metre a votació. Passam a votar la Proposta de Resolucjó 
núm. 9. 

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

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

Abs tencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 24. Vots en con
tra, 26. No hi ha abstencions. Queda rebutjada la Proposta 
núm. 9, que acabam de sotmetre a votació i passam a votar 
la Proposta de Resolució núm. 10. 

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

Vots en contra? 

Abstencions? 

Queda aprovada per unanimitat de la Cambra i passam 
a votar la Proposta núm. 11 del Grup Parlamentari SO
CIALISTA 

Sres i Srs Diput~ts que voten 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, 24. VOlS en con
tra, 25. Abstencions, 1. Queda rebutjada la proposta de Re
solució núm. 11, que acaba m de sotmetre a votació i pas
sam a votar la núm. 12. 

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

Sres i Srs Diputats que voten en contra? 

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 24. Vots en con
tra, 25. Abstencíons, 1. Queda rebutjada la Proposta núm. 
12, que acabam de sotmetre a votació i passam a votar la 
Proposta de Resolució núm. 13. 

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

Sres i Srs Diputats que voten en contra? 

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 24. Vots en con
tra, 26. No hi ha abstencions. Queda rebutjada la Proposta 
de Resoludó núm. 13, que acabam de sotmetre a votació. 

A la Proposta de Resolució núm 2 del Grup Parlamen
tarí CDS, hi ha una esmena de transició proposada pel 
Grup Parlamentari SOCIALISTA, que és de substitució. El 
Sr Secretari Primer de la Cambra procedira a fer-ne lectura. 

EL SR SECRET ARI PRIMER: 

"Ates l'incompliment del Govern de realitzar una en
questa per coneixer les preocupacions deis ciutadans de les 
nos tres illes, el Parlament de les IJIes Balears efectuara i 

'. 
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publicarll un estudi entre els ciutadans de la Comunitat 
Autónoma, relatiu a les materies de la seva preocupació, 
per ordre de prioritats". 

EL SR PRESIDENT: 

Hi ha cap objecció per acceptar l'esmena transaccio
nal, 
aquesta Proposta de Resolució núm. 2 que acabam de do
nar lectura, la Proposta de Resolució de substitució que 
han acceptat els Srs Portaveus. 

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, 24. Vots en con
tra, 25. Abstencions, 1. Queda rebutjada la Proposta núm. 
2 del Grup Parlamentari CDS i passam a votar la Proposta 
núm. 1. 

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

Sres i Srs Diputats que voten en contra? 

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 25. Vots en con
tra, 25. No hi ha abstencions. Repetim la votació de la Pro
posta de Resoluci6 núm. 1 del Grup Parlamentari CDS. 

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

Sres i Srs Diputats que voten en contra? 

Abstencions? 

Resultat de la Votaci6: Vots a favor, 25. Vots en con
tra, 25. No hi ha abstencions. Queda empatada aquesta se
gona votació. Se suspen la sessió per cinc segons. 

(Pausa) 

EL SR PRESIDENT: 

Sres i Srs Diputats, recomen~ la sessió. Passam a vo
tar per tercera vega da la Proposta de Resolució núm. 1 del 
Grup Parlamentari CDS. 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 25. Vots en con
tra, 25. No hi ha abstencions. Queda empatada aquesta ter
cera votació i, segons l'article 90 del nostre Reglament, 
s'entén rebutjada la Proposta de Resolució núm. 1 del 
Grup Parlamentari CDS, que acabam de sotmetre a vota
ció. Passam a votar la Proposta de Resolució núm. 3 del 
Grup Parlamentari CDS. 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 24. Vots en con
tra, 26. No hi ha abstencions. Queda rebutjada aquesta 
Proposta de Resolució que acabam de sotmetre a votació i 
passam a votar la Proposta de Resolució núm. 4 del Grup 
Parlamentari CDS. 

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

Sres i Srs Diputats que voten en contra? 

Abs tencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 24. Vots en con
tra, 26. No hi ha abstencions. Queda rebutjada la Proposta 
de Resolució que acabam de sotmetre a votació i passam a 
votar la Proposta de Resolució núm. 5 del Grup Parlamen
tari CDS. 

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

Vots en contra? 

Abs tencions? 

Queda aprovada per unanimitat de la Cambra i passam 
a votar la Proposta del Grup Parlamentari CDS assenyala
da amb el núm. 6. 

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

Sres i Srs Diputats que voten en contra? 

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor , 24. VolS en con
tra, 26. No hi ha abstencions. Queda rebutjada la Proposta 
núm. 6, que acabam de Solmetre a votació i passam a votar 
la núm. 7 del Grup Parlamentari CDS. 

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

Sres i Srs Diputats que voten en contra? 

-
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Sres i Srs Diputats que s'abstenen? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 33. Vots en con
tra, no n'hi ha. Abstencions, 17. Queda aprovada la Pro pos
ta de Resolució núm. 7, que acabam de sotmetre a votació, 
i passam a votar la núm. 8. 

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

Vots en contra? 

Abs lencions? 

Queda aprovada per unanimitat de la Cambra. El Por
taveu del Grup Parlamentari CDS ha retirat la Proposta de 
Resolució núm. 9; per tant, no procedeix sotmetre-Ia a vo
tació. 

Procedeix sotmetre a votació la Propasta de Resolució 
Única del Grup Parlamentari MIXT. 

Sres i Srs Diputats que voten a favar, es vole" posar 
drets? 

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

Sres i Srs Dipútats que s'abstenen? 

Resultat de la Votaci6: Vots a favor, 22. Vots en con
tra, 20. Abstencians, 8. Queda aprovada la Proposta de Re
salució que acabam de sotmetre a votació. 

Sres i Srs Diputats, s'aixeca la sessió. 

" 

-
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