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L- PREGUNTES. 

1) RG.E. núm 1225/92, presentada pel Diputat Sr. Antoni Pallicer i Pujo~ del Grup Parlamentari SOCIA-
LISTA, amb la [ormulació següent: • 
"Quins han estat els resultats de la partida deis 100 milions de pessetes destinada a la comercialització direc
ta?". 

2) RG.E. núm. 1236/92, presentada pel Diputat Sr. Antoni Gómez iArbona, del Grup Parlamentari SOCIA
LISTA, amb la [ormulació següent: 
"És cert que la Direcció General d'Interior, dependent de la Conselleria Adjunta a la Presidencia, ha enviat la 
declara ció teta per un menor davant el Departament de Protecció de Menors de Palma, sobre la seva estada en 
el centre "Es Mili}", al Diari de Menorca?". 
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3) R C.E. núm. 1048/92, presentada per la Diputada Sra. Teresa Riera i MadureLl, del Crup Parlamentari SO
CIALISTA, amb la formulació segiient: 
"Com ha invertit la Comissió Interdepartamental de la Dona 500 milions de pessetes en un any?". 

4) RC.E. núm. 1285/92, presentada pel Diputat Sr. loan Mari i Serra, del Crup Parlamentan SOCIALISTA, 
amb la formulació següent: 
"Quin és el termini que té marcal la Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del Territori per a l'acabament 
de la ronda de "ses Pafsses" de SantAntoni?". 

5) R C.E. núm. 1056/92, presentada pel Diputat Sr. Cosme Vuial i luan, del Crup Parlamentari MIXT, amb la 
formulació segiient: 
"És cert que, en el decurs de l'entrevista mantinguda a 1'1. T.B. de Berlfn amb eis tour-operadors alemanys, 
aquests manifestaren que eis preus massa elevats i el mal servei a Eivissa, motiven la previsió a la baixa del tu
risme alemany cap a aquesta iUa per a la pro pera temporada, contrastant amb les optimistes previsions a l'al
fa per a Mallorca i Menorca?". 

6) RG.E. núm. 1078/92, presentada pel Diputat Sr. Mateu Morro i Marcé, del Crup Parlamentan PSM i EEM, 
amb la formulació següent: 
"Quan pensa establir el Covern de les ILLes Balears eis cnteris de classificació deis lIocs de trebaLl del personal 
al servei de l'Administració de la CAlB, d'acord amb els nivelis de coneixement de catala per ocupar-los?" De
caiguda. 

7) R G.E. núm. 1286/92, presentada per la Diputada Sra. Teresa Riera i Madurell, del Crup Parlamentari SO
CIALIST A, amb la formulació segiient: 
"Amb quins criteris la Direcció General de loventut seleccionara eis finalistes de la Comunitat Autonoma de 
les ILLes Balears, per assistir Uo participar al Festival Internacional de Cinema de Cannes?" Retirada. 

-
8) RG.E. núm. 983/92, presentada pel Diputat Sr. Albert Moragues i Comila, del Crup Parlamentan SOCIA-
LI.sTA, amb la formulació segl1ent: 
"Quins esfor<;os ha realitzat la Conselleria d'Agricultura per tal que el nostre sector viti-vinícola i altres elabo
radors de productes denvats de l'alcohol fossin presents a la Fira Alímentana-92 de Barcelona r. 

9) R C.E. núm. 1057/92, presentada pel Diputat Sr. Cosme Vuial i luan, del Crup Parlamentan MIXT, amb la 
formulació segl1ent: 
"Quin ús es preveu per al port de Sant Antoni de Portmany, després de la remodelació que es duu a efecte ac
tualment per part del servei de ports i litoral del Covern balear, i en tot cas, quin tipus (de refugi de caracter es
portiu, comercial, ... etc.), tindra en el futur?". 

10) RG.E. núm. 1075/92, presentada pel Diputat Sr. loan F. López i Casasnovas, del Crup Parlamentari 
PSM i EEM, amb la formulació segl1ent: 
"Té en estudi el Covem de les Illes Balears presentar proximament cap projecte de /lei al Parlament de les Illes 
Balears de reforma del dret civil per avanfar envers una major igualtat jurúlica, social i/o laboral entre les do
nes i eis homes, tal com es contempla va en eis compromissos del Pla d'Igualtat d'Oportunitats per a la Dona?". 

lI.- INTERPEL·LACIÓ. 

1) R C.E. núm. 3073/91, presentada pel Crup Parlamentan PSM i EEM, relativa a polftica social. 

IIJ.- MOCIONS. 

1) RG.E. núm. 1111/92, preselftada pe! Grup Parlamentan SOCIALISTA, relativa a l'aplicació de la Llei 
9/91, del Canon de Sanejament d'Aigiies (derivada de la Interpez.tació RC.E. núm. 296/92). 

2) R G.E. núm. 1117/92, presentada pel Grup Parlamentan SOCIALISTA, relativa a política industrial (den
vada de la Interpe[.[ació RC.E. núm. 401/92). 
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EL SR PRESIDENT: 

1.1.).- PREGUNTA NÚM. 1225/92, PRESENTADA 
PEL DIPUTAT SR. ANTONI PALLICER I PUJOL DEL 
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA 

Bones tardes a tots, comenf?lm la sessió plenaria d'avui 
comenf?lnt per les preguntes, i la primera és la número 
1225, que formula el Diputat Sr. Antoni Pallicer i Pujol del 
Grup Parlamentari SOCIALISTA sobre resultats de la par
tida deIs 100 milions de pessetes destinada a la comercialit
zadó directa. Té la paraula el Diputat Sr. Pallicer. 

EL SR. P ALLICER 1 PUJOL: 

Grades, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Sr. Conse
Uer, en l'exercid passat es va habilitar una partida de 100 
milions de pessetes per primar la comercialització directa 
deis nos tres productes de les Illes; ens agradaria saber si co
neix ja els resultats que hi ha hagut i si s'han complit les fi
nalitats que es varen preveure en la dotación d'aquesta par
tida. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Diputat. Té la paraula el representant del 
Govern per respondre. 

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Jaume Cladera 
í Cladera): 

Sí, Sr. President. Sr. PaUicer. Sí, es va fer la distribució 
d'aquests 100 mílions de pessetes en vuit empreses, aques
tes empreses, per pagar-los, la particípació de la Comunitat 
Autonoma s'ha comprovat fins i tot als paIsos alla on es va 
instaHar la comercialització i, com sigui que és un tema 
complex pensam enviar al Parlament una informació sobre 
el desenvolupament i el resultat de cada empresa. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. Vol tornar afer ús de la parau
la el Sr. Pallicer? Té la paraula. 

EL SR. P ALLICER I PUJOL: 

Gracies, Sr. President. Sr. Conseller, a causa de la im
portancia de la quantia creim que és important que aquest 
Parlament tengui una memoria valorativa de la finalitat 
complida o no d'aquesta partida; per tant, esperarem en el 
més breu termini possible aquest informe. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pallicer. Vol tornar afer ús de la paraula 
el Sr. Conseller? Té la paraula. 

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

Sí, cree que en un termini breu, és a dir, dins el mes 
d'abril podrem enviar aquesta informació al Parlamento 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. 
~ 

L2).- PREGUNTA R.G.E. NÚM. 1236/9/. PRESEN
TADA PEL DIPUTAT SR. ANTONI GÓMEZ 1 ARBO
NA, DEL GRUP P ARLAMENTARI SOCIALISTA 

Passam a la pregunta següent que és la 1236, que for
mula el Diputat Sr. Antoni Gómez i Arbona, del Grup Par
lamentari SOCIALISTA, sobre declaració teta per un me
nor davant el Departament de Protecció de Menors de Pal
ma sobre la seva estada en el centre Es Mila. Té la paraula 
el Diputat Sr. GÓmez. 

EL SR. GÓMEZ I ARBONA: 

Grades, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Sr. Conse
ller, la declara ció feta dia 21 de febrer del 1992 per un me
nor sobre la seva estada a Es Mila va arribar al Consell In
sular de Menorca mitjanf?lnt una comunicació dia 13 i dia 
14 va sortir publicada en els medis de comunicació. És cert 
que la Direcció General d'Interior, dependent de la Conse
lleria Adjunta a la Presidencia, ha enviat aquesta declaració 
als mitjans de comunicació? 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Diputat. Té la paraula el representant del 
Govern per respondre. 

EL SR. CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDEN
CIA (Francesc Gilet i Girart): 

Sí, gracies, Sr. President. Sr. Gómez i Arbona, li be de 
contestar d'una forma escarida, ja que la pregunta és molt 
clara, no es va enviar al Diari de Menorca cap comunicació 
per part del departament o de la Direcció General d'Inte
rior amb referencia a aquesta declaració d'aquest menor fe
ta, segons les meves dades, dia 27 de febrer. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. Vol fer ús de la paraula el Sr. 
Diputat? Té la paraula. 

EL SR. GÓMEZ 1 ARBONA: 

Gracies, Sr. President. Com haura vist, la pregunta de
manava si era cert perque a pregunta d'aquest diputat que 
els ralla al periodista que havia redactat la notkia sobre 
d'on sortia, aquesta noticia, em va comunicar verbalment 
que sortia de la Direcció, que havia rebut un fax de la Di
receió General d'Interior. 

La nostra sorpresa va esser gran; jo vull creure la pa
raula que voste em dóna i per tant vostes no l'han enviat 
pero aquí passen coses rares perque precisament, el dia se
güent que aquesta declaració arriba al Consell Insular de 
Menorca, surt en els mitjans de comunicació. No troba, 
voste, que és una casualitat? Jo trop que és una altra cosa; 
no_ tenen les administra~ions públiques el deure de guardar 
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els documents que ten en sota la seva custodia? En certes 
institucions de la nostra comunitat autonoma sembla que 
tenen per costum enviar als mitjans de comunicació la do
cumentació que tenen sota la seva custodia. 

Vost~, Sr. Conseller, mitjan91nt la seva Direcció Ge
neral d'lnlerior hauria de fer passes per acJarir qui ha en
vial aquesta declaració als ntiljans de comunicació, perque 
el tema és molt greu; algú ha intentat confondre l'opinió 
pública i ha utilitzat els miljans de comunicació per difa
mar institucions i persones. Perque el mal no estA en la de
claració sinó en la utilització que s'ha fet d'aquesta declara
ció. 

Esperam que vos te, que ahir deia que la democracia no 
es defensa amb mitges veritats i denuncia sense proves, faci 
les passes oportunes per aclarir aquest tema; s'ha fet una 
difamació, jo crec que la Direcció General d'Interior, es
sent com és un menor, hauria d'avariguar qui ha enviat 
aquesta declaració als mitjans de comunicació, les persones 
que ho han fet han demostrat que no tenen cap tipus d'es
crupols. Grades. 

EL SR. PRESIDENT: 

GrAcies, Sr. Diputat. Vol fer ús de la paraula el Sr. 
Conseller? Té la paraula. 

EL SR. CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDEN
CIA (Francesc Gilet iGirart): 

GrAcies, Sr. President. Sr. Gómez i Arbona, lament el 
seu ta, no compartesc les seves paraules, voste m'ha fet una 
pregunta i jo li he contestat i li reiter que per part de la Di
receió General d'Interior es va remetre la declaració d'a
quest menor a I'ExceHentíssim Fiscal Cap del Tribunal Su
perior de Justicia de Balears i al President del Consell Insu
lar de Menorca, com a responsable del funcionament del 
centre coHabarador, el llar funcional Es Mila, i aquí és 
responsable de protecció de menors a Menorca perque 
complimentAs la documentació i efectuAs el trasllat d'a
questa al Consell Insular de Menorca amb qui la Conselle
ria Adjunta a la Presidencia, com vost~ sap, té un conveni. 

Més enllA és avan91r esdeveniments, donar opinions i 
fer judicis, al meu bon entendre, temeraris. El que sí li puc 
reiterar al cent per cent és que el Direcotr General d'Inte
rior, responsable del Departament de Menors, no va enviar 
cap comunicació a cap mitjA de comunicació, valgui la re
dundAncia, sobre aquest assumpte o sobre aquesta declara
ció. 

EL SR. PRESIDENT: 

GrAcies, Sr. Conseller. 

1.3).- PREGUNTA R.G.E. NÚM. 1048/92, PRESEN
TADA PER LA SRA DIPUTADA TERESA RIERA 1 
MADURELL, DEL GRUP PARLAMENTARI SOCIA
LISTA 

Passam a la pregunta següent que és la 1048 que for-

mula la Diputada Sra. Teresa Riera i Madurell, del Grup 
Parlamentari SOCIALISTA, sobre inversió de 500 mílions 
de pessetes en un any de la Comissió Interdepartamental 
de la Dona. Té la paraula la Diputada Sra. Riera. 

LA SRA RIERA 1 MADURELL: 

Grades, Sr. President. Sres. Diputades, Srs. Diputats. 
Sra. Consellera, voste, el dia 4 de mar~ va informar els mit
jans de comunicació, i aixi ho va recollir el Diario de Ma
llorca el dia següent, que el Govern havia invertit 500 mi
lions de pessetes en el Pla d'Igualtat per a la Dona, el qual 
havia estat aprovat un any abans i al qualli havien assignat 
un pressupost de 1.100 milions de pessetes a gastar en el 
termini de tres anys; ens podría dir, Sra. Consellera, com ha 
invertit aquests 500 mílions? 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Riera, té la paraula la Sra. Consellera per 
respondre. 

LA SRA. CONSELLERA DE CULTURA, EDUCA
CIÓ 1 ESPORTS (Maria Antonia Munar i Riutort): 

Com vos te mateixa ha dit la Comissió Interdeparta
mental de la. Dona es va crear el 1990, a finals d'any, i con
templa tres grans bloes d'actuacions globals i, des de la seva 
posada en marxa fins ara s'han realitzat les següents inver
sions: inversions en materia d'educació, activitats-culturals i 
promoció esportiva, 94.158.440 pessetes; inversions en ma
teria d'assistencia sanitAria i social, 125 milions de pessetes; 
inversions en mat~ria de farmació ocupacional i reciclatge 
destinats a cursos, 231.748.181 pessetes i destinats a ajudes 
per a estudis 72.234.005 pessetes, en total, 523.176.000 pes
setes. 

EL SR. PRESIDENT: 

GrAcies, Sra. Consellera; vol fer ús de la paraula la Sra. 
Riera? Té la paraula. 

LA SRA RIERA 1 MADURELL: 

GrAcies, Sr. President. Sres. Diputades, Srs. Dipulals. 
Sra. Consellera, jo em pensava que la meya pregunta, des 
d'un punt de vista lógic, era impossible de respondre i veig 
que vost~ té respostes per a tot; voste l'ha contestada i ara 
sí que no em quadra res. 

Em corregeixi, Sra. Consellera, si vaig errada. El día 29 
de novembre del 1990, el Consell de Govern va aprovar, a 
instAncies seves, el que s'ha anomenat Pla d'Igualtat d'O
portunitats de la Dona; voste mateixa va dir per escrit i als 
mitjans de comunicació que el Pla comptava amb un pres
supost de 1.100 mílions de pessetes per gastar en tres anys, 
aquests diners, Sra. Consellera, no havien estat pressupos
tats i encara no sabem d'on els pensava treure. Fa poes dies 
ens assebentem, naturalment pels mitjans de comunicació, 
que ja s'han gastat quasi bé la meitat pero, Sra. Consellera, 
la meitat de qu~? Del que no existeix, és a dir, parlam de 
diners virtuals o d'alguna cosa d'aquestes que sap fer el Sr. 
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Forcades quan parla del regne d'Espanya. 

Supos que aquest any s'ha de gastar una quantitat com 
a mínim igual a la de l'any passat pero el passat 13 de 
desembre varem aprovar els pressuposts d'aquest any, i el 
pressupost de la Comissió Interdepartamental de la Dona 
només era de 35 milions. Ens agradaria saber com ho fara, 
és evident que amb la quantitat pressupostada no hi ha per 
a res i jo, de fet, ja ha vaig anunciar en el debat de pressu
posts, voste no hi era en aquell moment pero el Sr. Huguet, 
que esta per alla dalt ha recordara perfectament, perque és 
qui em va contestar. D'on treura els diners, Sra. Consellera? 

Sempre li hem dit el mateix, és a dir, els problemes se 
li acabarien si en lloc d'haver una Comissió Interdeparta
mental hagués creat un Institut per a la Dona, un institut 
amb pressupost propi i que tingués capacitat política de de
cisió; Sra. Consellera, per que no el fa d'una vegada, crear 
un institut? Prengui la iniciativa, jo cree que l'ha de fer per
que sinó l'haurem de fer nosaltres. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Riera. Té la paraula la Sra. Consellera. 

LA SRA CONSELLERA DE CULTURA, EDUCA
CIÓ I ESPORTS (Maria Antonia Munar i Riutort): 

Gracies, Sr. President. VQste em demana d'on treuré 
els doblers pero a la vegada la pregunta que voste ero feía 
és d'on havia tret els doblers gastats ja de l'any passat i 
aquesta quantia de 500 milions. Jo li he explicat una vegada 
i ara li puc tornar a explicar d'on he tret aquests doblers. 

En programes ,.educatius hí havia 35.558.000 pessetes; 
en programes d'educació igualitaria, 7 milions de pessetes; 
en programes esportius, 5.600.000 pessetes; en el programa 
de divulgació de l'entorn legal de la dona s'han invertit 5 
rnilions de pessetes; en programes d'activitats culturals no 
destinats especialment a la dona, 9 milions de pessetes; en 
programes de reconeixement de valors igualitaris, 
12.500.000; en convenis de descentralització, 8 milions de 
pessetes. 

Pel que fa al segon bloc, és a dir, en sanitat i acció so
cial, en atenció a la dona marginada, 5 milions de pessetes; 
en atenció a ajudes d'urgencia a dones en situació límit, 8 
rnilions de pessetes; en programes de manteniment de pisos 
d'acollida, 7 milions de pessetes; en programes de formació 
i prornoció mitjam;ant el conveni amb caritas Diocesana, 
25 rnilions de pessetes; en construcció de sis pisos d'acolli
da d'urgencia transitoria gastats enguany, 40 milions de 
pessetes més els que ja duíem gastats en l'anterior, en el 
programa de subvencions en materia de consum, 4 milions 
de pessetes; en programes d'atenció sanitaria a la dona, 6 
milions de pessetes. 

I un tercer bloc que és el de formació ocupacional, 
destinats a cursos, destinats a dones, 231.748.000 pessetes; 
també destinats només a dones per a ajudes, 72 milions de 
pessetes sense comptar una ajuda de 2.700.000 per a guar
deries, perque no vull entrar en. el masclisme de dir que les 

guarderies són per a les dones si bé és cert que realment és 
una ajuda important majoritariament per a les dones per
que, avui per avui, els hornes encara no s'ocupen de l'aten
ció als fills en edats curtes. 

Aquests són els doblers que s'han gastat i que em per
meten dir que s'han gastat en el Pla d'lgualtat d'Oportuni
tats de la Dona, el qual vaig presentar amb aquests tres 
bloes mateixos, 525 milions de pessetes, i que aquests 1.100 
milions s'hauran gastat alllarg de tres anys. Li sapiga greu 
o no li sapiga greu, aquesta és la quantia que s'ha gastat i 
que pensam continuar aportant; és cert que no esta tot re
collit en una partida ni que esta tot en la meva conselleria 
pero jo cree que el fet de crear una comissió interdeparta
mental formada per quatre conselleries dóna, com a logica, 
que es gastin els doblers d'aquestes quatre conselleries. 

El que a voste li sap greu és que s'ajuntin i que es pre
senti com un pla, sapiguent quines accions volern i cap a on 
hem d'anar; pel que fa a l'Institut de la Dona, bé, hem po
sat en marxa una comissió interdepartarnental, fa un any 
que funciona, crec que el que s'ha fet fins ara és en principi 
positiu, i ern sap molt de greu que just sigui una altra dona 
la que hagi de criticar una tasca que almenys ha comen~t, 
que crec que és positiva i que no vol dir que el dia de dema 
no pugui acabar amb un Institut de la Dona o amb un altre 
centre; el que no crec és que vos te m'hagi de dir que el cre
aran vos tes perque, en principi, per crear-lo haurien d'estar 
en el Govern i en aquest moment no hi estan. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Consellera. 

1.4).- PREGUNTA R.G.E. NÚM. 1285/92, PRESEN
TADA PEL DIPUTAT SR. JOAN MARi I SERRA, DEL 
GRUP P ARLAMENTARI SOCIALISTA 

Passam a la pregunta següent que és la 1285, que for
mula el Diputat Sr. Joan Mari i Serra, del Grup Parlamen
tari SOCIALISTA, sobre ronda de "ses PaIsses" de Sant 
Antoni. Té la paraula el Diputat Sr. Mari. 

EL SR. MARi I SERRA: 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Sr. Conseller, des 
de ja fa anys, en l'entrada de Sant Antoni, els ve"ins i els vi
sitants han de sofrir llargues coes per a rentrada a aqueixa 
vila, cosa que esperam sera solucionada amb la nova ronda 
que s'obrin\, la denominada ronda de "ses PaIses", pero els 
velns veuen amb una profunda preocupació un cert retar
dament que hi ha en les obres d'acabament d'aqueixa via, 
per la qual cosa la pregunta seria, quin és el termini que té 
marcat la Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del 
Territori per a l'acabament de la ronda de "ses PaISes" de 
Sant Antoni? 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Diputat. Té la paraula el Conseller d'O
bres Públiques i Ordenació del Territori per respondre. 
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EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES 1 
ORDENACIÓ DE TERRITORI (Jeroni Saiz i Gomila): 

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Marí, plazo exacto, la con
selleria no lo puede marcar en estos momentos porque el 
retraso de las obras no depende de nosotros mismos sino 
de interferencias con otros servicios. Ha habido interferen
cias realmente dificultosas, como es habitual en toda zona 
urbana y hay un tramo de esta ronda que usted sabe que 
pasa por una zona urbana; ha habido interferencias con 
GESA y con Telefónica i con tuberías de saneamiento mu
nicipales; concretamente, éstas últimas son las que quedan 
pendientes de resolver todavía, las de saneamiento. 

Se espera que en un pazo de algo menos de un mes es
té resuelto y en cuyo caso en un mes y medio más, total dos 
meses o dos meses y medio, estarían terminadas las obras, 
pero claro, con toda precisión y no dependiendo de noso
tros no podemos marcarlo en estos momentos. 

EL SR. PRESIDENT: 

Grades, Sr. Conseller. Vol fer ús de la paraula el Sr. 
Marí? Té la paraula. 

EL SR. MARf 1 SERRA: 

Gracies, Sr. President. Sr. Conseller, ja transmitiré- als 
velns de Sant Antoni que almenys hi ha un termini que, 
mruam un mes i mig, la qual cosa-vol dir al comenes de l'es
tiu, ja estara més o menys acabada; pero sí que li vull recor
dar que aqueixes obres durant bona part de l'hivern han es
tat aturades i que ara hi ha uns problemes que nosaltres 
pensam que, almanco, si s'haguessin apressurat s'haguessin 
pogut solucionar abans, la qual cosa no s'ha fet pero de 
cualquier manera gracies per la seva contesta. -

EL SR. PRESIDENT: 

Grades, Sr. Diputat. Vol tornar afer ús de la paraula 
el Sr. Conseller? Té la paraula. 

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

Gracias, Sr. Presidente. Simplemente ratifico que tiene 
usted razón, que ha habido problemas que han durado du
rante todo el invierno pero que -repito- no eran nuestros, 
eran problema de unas compañías de servicios distintas que 
tenían que resolver cada una de ellas, consecuentemente, 
lamentablemente, nosotros no podíamos hacer más. De to
das formas comprendo la preocupación de lo/vecinos, in
tentaremos que si pueden ser dos meses que no sean dos y 
medio. Gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. 

1.5).- PREGUNTA R..G.E. NÚM. 1056/92, PRESEN
TADA PEL DIPUTAT SR. COSME VIDAL I JUAN, 
DEL GRUP P ARLAMENT ARI MIXT. - -

Passam a la Pregunta 1056, que formula el Diputat Sr. 
Cosme Vidal i Juan del Grup Parlamentari MIXT, sobre 
previsions de turisme alemany per a la propera temporada. 
Té la paraula el Diputat Sr. Vida\. 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Gracies, Sr. President. Sr. Conseller de Turisme, li for
mulam aquesta pregunta sobre les previsions del turisme 
alemany per a la propera temporada, referida a Eivissa, a 
causa de la preocupació que existeix alla sobre aquest tema 
i concretament li demanam si és cert que en el decurs de 
l'entrevista mantinguda a l'LT.B. de Berlin amb els tour
operators alemanys, aquests manifestaren que els preus 
massa elevats i el mal servei a Eivissa motiven una previsió 
a la baixa del turisme alemany cap a aquesta illa per a la 
propera temporada que contrasta amb les optimistes previ
sions a l'al<;a que hi ha per a Mallorca i per a Menorca. 
Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Vida\. Té la paraula el representant del 
Govern per respondre. 

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

Sí, Sr. President. Sr. Vidal, també voldria aprofitar la 
contesta per posar una mica de moderació en aquest opti
misme tal vegada una mica desmesurat que en aquest mo
ment vivim amb les informadons del possible desenvolupa
ment de la temporada turística. 

Les previsions que nosaltres pensam que es poden 
complir són per a Mallorca un augment d'un 10 o un 15%, 
per a Menorca, d'un 10 o un 12%, parlant del turisme ale
many, i per a Eivissa d'un 3 o un 5%. 

Respecte de la segona part de la pregunta que em fa, a 
les reunions que hi va haver a Berlín varen desfilar, per 
aquestes reunions, aproximadament dotze tour-operators, i 
ja hi va haver un tour-operator que va manifestar exacta
ment el que ha dit voste; que l'augment a Eivissa del mer
cat alemany era més baix a causa que els preus eren més 
cars i a causa que el conjunt d'instal-lacions i serveis de 1'0-
ferta turística no estava als mateixos nivells que a les altres 
illes. És també cert que aquest tour-operator és el més im
portant d'Europa, per tant, no és una opinió que pondera
da valgui molt més que la deIs altres tour-operators. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Cladera. Vol tornar afer ús de la paraula 
el Sr. Vidal? Té la paraula. 

EL SR. VIDAL I JUAN: 

Sí, gracies, Sr. President. Francament, no és l'optimis
me que diu vos te, sinó el pessimisme allo que m'ha indu1t a 
fer-li aquesta pregunta. Les xifres que ens dóna deIs aug
m~nts, sempre naturalment sobre els percentatges que hi 
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ha del turisme a cada illa, s6n les que nosaltres sabíem, que 
s6n les que coincideixen amb les declaracions que va fer 
voste a Eivissa i, francament, encara que estiguem en el fur
g6 de coa, a Eivissa deiem, bé, hi ha un augment, pero si jo 
li faig aquesta pregunta és perque en els mitjans de comu
nicaci6 i, concretament en un de Palma, aquí tenc el retall 
de premsa del 10 de mar<;: del 1992, el Sr. President del Fo
ment de Turisme de Mallorca feia unes declaracions i posa
va a vos te i al Director General com a testimonis, deia que 
hi havien assistit, on no parlava d'aquest moderat augment 
del 3 o 5%. 

Aquest tour-operator, que no sé si és Hensel, va fer a 
l'I.T.B. de Berlín sobre un augment inferior pel que respec
te a Eivissa i unes causes determinades que poden esser 
certes, sin6 que aquest senyor deia concretament que da
vant aquest augment de Menorca i de Mallorca, Eivissa -ho 
l1egiré en castella, aro com esta- "tiende a la baja ya que los 
mayoristas afirman que los precios en esta isLa son muy altos 
y el servicio es malo". Apart del mal gust que un President 
de Foment de Turisme d'una illa germana, encara que com
petidora en el turisme, pero germana, fes aixo, nosaltres 
volíem saber de primera ma i ens alegra molt que voste ens 
confirmi que a Evissa hi haura un augment inferior al de 
les altres illes pero que al final sera un augment, no a la 
baixa. 

Per tant, aquest era el moti u de la pregunta apart de 
denunciar que, precisament, en una fira turística on con
corren totes les illes de Balears. hi hagi, aprofitant l'ayinen~ 
tesa, un responsable d'una entitat privada pero que hi acce
deix per subratllar aquestes declaracions i dir una mentida, 
dir a la baixa, no dir a una moderada alta. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Vida!. Vol tornar afer ús de la paraula el 
Sr. Conseller? Té la paraula. 

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

Sí, jo cree que és convenient clarificar al10 que planteja 
voste perque tot seguit de la intervenci6 d'aquest tour-ope
rator que li deia, es va produir una certa intranquiHitat per 
part deIs representants eivissenes, pero és cert que no hi va 
haver cap altre tour-operator que digués que Eivissa tenia 
una baixa. I a mesura que varem clarificar el que es despre
nia d'aquesta manifestaci6 es va arribar a la conclusi6 que 
la confusi6 es produla per aquesta diferencia d'augment 
que hi havia entre les altres illes i la que hi havia a Eivissa. 

Jo cree, ara hem d'esperar al final de la temporada, pe
ro cree que aquestes xifres s6n unes xifres que les hem me
ditades, en aquests moments els augments que hi ha per i
l1es s6n sensiblement superiors a aquests pero la realitat i 
l'experiencia ens diu que a mesura que passa la temporada 
les xifres tendeixen a disminuir. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Ciad era. 

1.6).- PREGUNTA R.G.E. NÚM. 1078/92, PRESEN
TADAPELDIPUTATSR. MATEUMORRO 1 MARCÉ, 
DEL GRUP PARLAMENTARI PSM 1 EEM. 

La pregunta següent és la 1078, que formula el Diputat 
Sr. Mateu Morro que en aquest moment no és present a la 
sala i en conseqüencia decau. 

1.7).- PREGUNTA R.G.E. NÚM. 1286/92, PRESEN
TADA PER LA DIPUTADA SRA. TERESA RIERA 1 
MADURELL, DEL GRUP PARLAMENTARI SOCIA
LISTA 

Passam a la següent que és la 1286, que formula la Di
putada Sra. Teresa Riera i Madurell, del Grup Parlamenta
ri SOCIALISTA, sobre finalistes per assistir iJo participar 
al Festival Internacional de Cinema de Cannes. Té la pa
raula la Sra. Riera. 

LA SRA. RIERA I MADURELL: 

Sr. President, la retiram. 

1.8).- PREGUNTA R.G.E. NÚM. 983/92, PRESEN
TADA PEL DIPUTAT SR. ALBERT MORAGUES I 
GOMILA, DEL GRUP P ARLAMENTARI SOCIALIS
TA 

La 983, que formula el Diputat Sr. Albert Moragues i 
Gomila, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, sobre pro
ductes del nostre sector viti-vinícola i altres elaboradors de 
productes derivats de l'aleohol a la Pira Alimentaria Barce
lona-92. Té la paraula el Diputat Sr. Moragues. 

EL SR. MORAGUES I GOMILA: 

Gracies, Sr. President. Fa molts poes dies ha acabat 
una manifestaci6, la més important que es fa en el país i 
una de les més importants que es realitzen a Europa sobre 
productes agroalimentaris. Amb gran sorpres~, i pels mÍt
jans de comunicaci6, ens vam assebentar que enguany no hi 
anaven representants del sector viti-vinícola, que vol dir 
exactament deIs elaboradors de vi, és una paraula un tant 
estranya pero vol dir a<;:O. 

Endemés, altres productes que tradicionalment també 
hi assistien, que eren els derivats tradicionals de l'alcohol i 
que en aquest cas representen la totalitat de les Illes amb 
elaborats, com die, bastant tradicionals, dones, la pregunta 
és molt concreta, molt precisa, quins esfor<;:üs ha realitzat la 
conselleria per tal de poder superar els problemes que, se
gons el Cap de Secci6 de la Conselleria, va fer impossible la 
presencia d'aquests vins i derivats alcohOlies a la Fira Ali
mentaria? Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Diputat. Té la paraula el Conseller Sr. 
Morey per respondre. 

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA 1 PESCA 
(Pere J. Morey i Bal1ester): 
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Gnlcies, Sr. President. Qui va decidir que a la Fira Ali
mentaria 92 no hi poguessin haver ni vins ni mostres de 
vins ni de licors fou la mateixa Fira Alimentaria del 1992 
en carta dirigida a aquesta conselleria i que jo tenc prepa
rada per donar-li, a voste, dia 13 de maig del 1991. 

Amb posterioritat, ens varen enviar una altra carta, 
que tenc preparada per a voste, de 12 de desembre del 
1991, en la qual se'ns va tornar a reafirmar que els vins, en 
el cas que volguéssim anar, haurien d'esser a la Fira Inter
vin fora del rednte de la Fira Alimentaria 92, concretament 
a l'estació de tren de Fran<íll, molt allunyada -per una altra 
part- i molt desconnectada de la Fira Alimentaria. 

Malgrat aquestes cartes esmentades -també natural
ment tenc prava escrita del que diré-la Conselleria d'Agri
cultura i Pesca va intentar, mitjan<íllnt diverses converses 
telefóniques -de les converses telefoniques no tenc cópia
incloure dins l'estand alimentari l'exposició de vins i aleo
hols de les Balears la qual cosa li fou denegada repetida
mento A petició de la Conselleria d'Agrícultura i Pesca la 
direcció de la Fira va remetre dia 23 de mar<,: del 1992 una 
explicació adient al tema de l'exposició de vins i alcohols i 
que també consta en aquesta documentació que jo !liuro al 
senyor que em fa la pregunta. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. Vol tornar afer ús de la parau
la el Sr. Diputat? Té la paraula el Sr. Moragues, __ 

EL SR. MORAGUES 1 GOMILA: 

Moltes grades, Sr. President. Crec que haunem de ma
tisar la contesta del conseller perque és evident que Ali
mentaria ja des de fa anys separa en dos salons aBo que són 
productes alimentaris i vins, per aixó hi ha dos salons, un 
saló que es diu Alimentaria i un saló que es diu Intervin, 
peró que a0 no és una novedat de l'any 1992, ja va esser 
aoo l'any 1990, a l'edició anterior. 

El que va esser novedat el 1992 va esser que ellloc on 
es realitza no era dins el rednte de Montjuic que, per qües
tions de la celebració de les olimpíades, van haver de res
tringir l'espai dedicat a aquesta fira i a<,:Ü ho sabien des del 
mes de maig de l'any passat, que no es podria fer alla dintre 
és una cosa coneguda quasi amb un any d'antelació. Per 
tant, a mi m'estranya molt que la conselleria no fas capa<,: 
de vencer les dificultats per muntar un estand; l'única co
munitat autónoma amb vins amb denominació d'origen que 
no era present en un estand institucional, i muntar un es
tand de les dimensions a les que ens té acostum~ la conse
Ileria és una qüestió de dies. 

El que passa és que vostes no es van posar ni en con
tacte amb el sector ni amb res, perqué jo he parlat, Sr. Con
seller, amb fabricants de productes i els únics contactes que 
hi ha hagut per a a0 han estat a través de la PIME, que ai
xi es converteix en un bra<,: executor de la política agroali
mentaria. Cree, Sr. Conseller, que els esfor<;os que fa el sec
tor viti-vinícola i el sector productor d'elaborats tradicio
nals es mereixien un petit esfor<,: més per tal de comptar 

amb un estand institucional; s'ha de dir que les barques, a 
nivell individual, varen esser presents a l'Intervin perque 
ells, perque supos que la iniciativa privada ha té més bo de 
resoldre, van resoldre tots aquests problemes que van esser 
insuperables per a la conselleria. Grades, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Grades, Sr. Moragues. Vol tornar afer ús de la parau
la el Sr. Conseller? Té la paraula. 

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

Grades, Sr. President. Sr. Moragues, veiem si ens acla
rim, la Fira Alimentaria de Barcelona no organitza la Con
selleria d'Agricultura, primer punt; segon punt, qui deci
deix separar els aliments deIs vins no és la Conselleria d'A
gricultura; qui decideix enviar els vins a la quinta forca res
pecte d'allo altre, no és la Conselleria d'Agricultura, deIs 
senyors que tenien vins varem intentar per tots els mitjans 
una petita mostra, demanavem que hi hagués simplement 
els vins amb denominació d'origen que poguessin estar junt 
amb la resta deIs aliments de les Balears, aixo no se'ns va 
acceptar com aquí veura. 

El que passa és que a la gent no Ji interessaven en ab
solut anar a una mostra completament desmarcada, absolu
tament marginada de la vertadera mostra que és la Fira 
Alimentaria i no els lasa interessar- i sLvostevol parli amb 
la denominació d'origen de Binissalem, amb tots els vins de 
Mallorca, de Menorca i d'Eivissa i ti diran que a nosaltres 
anar a l'estadó del tren de Fran<íll no ens interessa en abso
lut; o sigui, que jo cree que la conselleria va fer més que el 
que li tocava per tal d'incloure'l peró, fill meu!, i aquí hi ha 
les praves. Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. 

1.9).- PREGUNTA R.G.E. NÚM. 1057/92, PRESEN
TADA PEL DIPUTAT SR. COSME VIDAL 1 JUAN, 
DEL GRUP P ARLAMENTARI MIXT. 

Passam a la pregunta següent que és la 1057, que for
mula el Sr. Cosme Vidal i Juan, del Grup Parlamentari 
MIXT sobre ús i tipus del remodelat port de Sant Antoni 
de Portmany. Té la paraula el Diputat Sr. Vida!. 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Grades, Sr. President. Sr. Conseller d'Obres Públiques 
i Ordenació del Territori, bé sobre el mateix tema que va
rem preguntar fa quinze dies ens agradaria que ens contes
tas sobre l'ús i tipus que tendnl, després de la seva remode
lació, el port de Sant Antoni de Portmany; o sigui, concre
tament, quin ús es preveu per al port de Sant Antoni de 
Portmany després de la remodelació que es duu a efecte ac
tualment per part del Servei de Ports i Litoral del Govern 
balear i, en tot cas, quin tipus de refugi -coma, perque no 
esta en la pregunta- de caracter esport~u, comercial, etc. 
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tendnl en el futur? Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Vida!. Té la paraula el Conse11er Sr. Saiz. 

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

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Vidal, vaya intentar con
testarle muy escuetamente para que tengamos tiempo de 
decirnos todo lo que queramos; no va a cambiar en absolu
to el uso del puerto ni la clasificación que tenga; como us
ted sabe este tipo de puertos no tiene, en geneal, ningún 
uso predeterminado, tiene un uso mixto excluído el púra
mente comercial o el específicamente comercial, aunque es 
dificil decir que un puerto no tiene tráfico comercial ningu
no pero excluído éste, que es el que no permite nuestro Es
tatuto, que no tengamos competencias sobre él, tendrá to
dos los usos: tráfico de pasajeros, tráfico de bahía, pesque
ro, deportivo, etc. 

La remodelación, lo único que pretende y creo que se 
lo expliqué el otro día, es que estas operaciones que hasta 
ahora se han venido haciendo puedan hacerse con más co
modidad y con más holgura pero no va a afiadir ninguna 
nueva operación ni va a suprimir ninguna puesto que la 
única que sobraba en el puerto de Sant Antoni era el tráfi
co comercial de containers y como usted sabe se ha traslado 
de una manera temporal desde el puerto de Eivissa y ya ha 
sido devuelta nuevamente como tocaba a Eivissa y ya no se 
realiza dentro del puerto; por tanto, no va a tener ningún 
cambio pero tampoco me atrevo a calificarlo de refugio, de 
deportivo o de pesca porque no es ninguno de ellos en con
creto sinó que es !odos ellos a la vez. Gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Saiz. Vol tornar afer ús de la paraula el 
Sr. Vidal? Té la paraula. 

EL SR. VIDAL I JUAN: 

Moltes gracies i gracies al Sr. Conseller per aquesta 
contesta tan clara, que no va a canviar. Bé, quan li he de
manat la classificació no m'ha dit quina, m'ha dit un po
quet, com el grup on es tic, mixto, pero la classificació que 
té ara, que voste sap perfectament quina és, no hi ha cap 
dubte que dins aixo, mixto, amb la remodelació actual aug
mentara el trafic o almenys permetra que augmenti el trafic 
comercial que hi ha fet, perque alIo deIs containers, que ha 
hem viscut un poquet els dos i que finalment s'ha acabat, 
en bona hora, és un altre tema pero el trafic comercial no 
es redueix a emmagatzemar containers en un port; voste sap 
que el trilfic comercial és, si es fa d'una manera rodada, el 
transport o el que sigui de mercaderies, fins i tot el trafic de 
passatgers és trafic comercial, aixo és indubtable, bé, crec 
que sí pero aixo no ha discutiré ni em preocupa. 

Ni tan sois em preocupa que facilitar,. a mi i a malta 
gent d'Eivissa ., de l'illa, el trilfic comercial pugui anar un 
poc en contra de l'article 10.5 del nostre Estatut d'Autono-

mia, no parlo de la Constitució sinó d'una autolimitació 
que ens hem posat nasal tres, aixo no em preocupa; em pre
ocupa més la transcendencia que pot tenir aquest augment 
d'aquest trafic comercial per al futur de la badia, no del 
port sinó de tata la badia de Portmany perque, indubtable
ment, si augmenta aquest trafic comercial, indubtablement, 
afectara d'una manera negativa, i voste sap en aquest aspec
te molt més que jo, les platges de la badia; aixo és inevita
ble, crec jo, si augmenta aquest trafico 

Llavors també que es corre el perill que fagociti d'algu
na manera tot el trafic d'altre cankter que hi ha al port de 
Sant Antoni, sobretot, el turisme nautic, l'esportiu, etc., i 
per tal que aixo es desplaci i converteixi el que ara és el 
centre vital, el centre neuralgic de Sant Antoni, acabi per 
morir d'inanició. Aquestes dues coses són les que em preo
cupen a mi i a malta gent de Sant Antoni, i en general de 
l'illa d'Eivissa i, per tant, voste, en certa manera, i li agra
ese, ens ha tranquiHitzat dient-nos que no va a canviar i jo 
voldria que aixo es pogués confirmar i sobretot que les re
modelacions que es duguessin al port fossin tendents, com 
voste sap molt bé a110 que hi ha, que esta ara en hivernació 
o com es digui, els plans de ports esportius i dins el port de 
Sant Antoni hi ha un port d'aquestes caracterfstiques, 
dones, que la tipologia que hi ha per a aquests ports quant 
a les instaHacions també les remodelacions tendeixin preci
sament a aixo. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Vida!. Vol tornar afer ús de la paraula el 
Sr. Saiz? Té la paraula. 

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

Gracias, Sr. Presidente; muy brevemente, Sr. Vidal, no 
le puedo decir la clasificación exacta porque probablemen
te no entra en ninguna de las clasificaciones, es un término 
simplemente de carácter legal, en estos momentos hay un 
borrador de proyecto de nueva ley de puertos en la que se 
introducen nuevas denominaciones, nuevas clasificaciones, 
no sé cuál le va a corresponder a éste porque tampoco hay 
un consenso demasiado amplio en lo de las clasificaciones; 
creo que lo más claro es decirle que tendrá el mismo tipo 
de tráfico que tiene ahora, el que sea. 

Mayor o menor proporción, no sé, yo no creo que vaya 
ha haber un perjuicio para la bahía porque se modifique el 
tráfico, nosotros estamos especialmente interesados preci
samente en los tráficos que a usted le preocupan, el tráfico 
deportivo, el tráfico local o tráfico de bahía, etc. 

Precisamente la remodelación lo que pretende, y usted 
conoce los planos porque han estado sometidos a informa
ción pública y a información institucional, usted sabe que 
se respetan esos tráficos; ¿que pudiese afectar al urbanismo 
de Sant Antoni, al núcleo urbano de Sant Antoni? Pues su
pongo que sí y supongo que el ayuntamiento lo tiene pre
visto, lo que hemos hecho es contar con el apoyo ámplia
mente mayoritario del ayuntamiento para este proyecto y 
para esto lo hemos discutido durante mucho tiempo hasta 
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conseguir esta apoyo, precisamente porque somos cons
cientes de que Sant Antoni está volcado hacia el puerto, es 
el centro neurálgico y pensamos, no sé si tiene que dejar de 
serlo o no tiene que dejar de serlo. 

En cualquier caso es el ayuntamiento quien lo tiene 
que decidir y con el ayuntamiento estamos absolutamente 
de acuerdo, y al decir con el ayuntamiento, repito, no me 
refiero exclusivamente con el alcalde sinó con la amplia 
mayoría de los componentes del consistorio. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. 

I.10).- PREGUNTA R.G.E. NÚM. 1075/92, PRESEN
TADA PEL DIPUTAT SR. JOAN F. LÓPEZ 1 CASAS
NOVAS, DEL GRUP P ARLAMENT ARI PSM I EEM. 

Passam a la darrera pregunta, que és la 1075, que for
mula el Diputat Sr. Joan Francesc López i Casasnovas, del 
Grup Parlamentari PSM i EEM sobre projecte de llei de 
reforma del dret civil. Té la paraula el Diputat Sr. López. 

EL SR. LÓPEZ 1 CASASNOV AS: 

Gracies, Sr. President. Fa un any i un mes el Govern 
de les llles Balears presentava un Pla d'Igualtat d'Oportu
nitats per a la Dona, pla d'igualtat que venia dotat econo
micamencrque havia d'esser objecte-de -mesures que ha
vien de tenir un desenvolupament al llarg de tres anys, en 
temes legals es preveia la revisió del nostre dret civil, es 
preveien mesures de projectes de llei, iniciatives d'aquest 
Parlament davant el Congrés de Diputats i un llarg etcetera 
d'actuacions que tenc aquí davant i que no relataré per co-
negudes. ~ 

La pregunta, escaridament, diu "té en estudi el Govern 
de les Illes Balears presentar próximament, i en qualsevol 
cas concretant els terminis, cap projecte de llei en aquest 
Parlament de les Illes Balears de reforma del dret civil per 
avanc;ar cap a una major igualtat jurídica, social i laboral en 
tre les dones i els homes de les Illes Balears tal com es con
templava al compromisos del Pla d'Igualtat?" 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Diputat. Té la paraula el Conseller Sr. Gi
let per respondre. 

EL SR. CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDEN
CIA (Francesc Gilet i Girart): e 

GrAcies, Sr. Presidenl. Sr. López i Casasnovas, de qual
sevol manera, independentment de la res posta posterior, la 
reforma d'aquest dret civil o aquest possible projecte de llei 
de dret civil de les Balears, no afectaria de cap de les mane
res ni al concepte social ni al concepte laboral, i és així que 
ens dóna una facultat l'Estatut i la nostra mateixa Constitu
ció molt específica i molt concreta quant a la reforma del 
dret civil. 

D'altra banda i pel que fa referencia a l'estudi concret 
el Govern no té en aquest moment cap estudi arribat als 
fins i efectes de presentar aquest possible projecte de llei 
en el Parlament de modificació del nostre dret civil. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Gilel. Vol tornar afer ús de la paraula el 
Sr. López? Té la paraula. 

EL SR. LÓPEZ I CASASNOV AS: 

En primer lloc, Sr. President, per manifestar la meya 
sorpresa al sentir aquesta resposta quan fa qüestió de mi
nuts acabam de sentir una intervenció de la consellera res
ponsable de la coordinació de política d'igualtat de la dona 
on se'ns asseverava que havia disposat de 5 milions de pes
setes per a estudis de reforma de legislació; acaba de con
testar a la Sra. Teresa Riera. 

Bé, jo vull dir, Sr. Conseller, que aquí hi ha propostes 
concretes d'exoneració a les empreses, a la cotització de la 
Seguretat Social, que l'Estat es faci carrec de l'esmentada 
cotització, una proposició de llei referent a l'equiparació de 
les prestacions de baixa per maternitat, en relació amb I'afi
liació al regim general de la Seguretat Social, etc., fons de 
garantia de pensió per a aliments, atenció i ajud legal, cen
tres d'acolliment per a dones; tot a0 són mesures legislati
ves previstes en el Pla i tanmanteix quedam realment sor
presos, per no dir una altra paraula, en-sentir que no hi 
haunl cap iniciativa, que no hi haura cap presentació de 
projectes de llei en aquest sentil. 

Una cosa és que no tinguem competencies per modifi
car el dret civil, competencies propies, i per a0, Sr. Conse
ller, hauríem d'analitzar el contingut deis pactes autono
mies que no entren en la consideració del dret civil, només 
el circurnscriuen al dret civil específic foral de les Illes Ba
lears, i les pro postes d'iniciativa legislativa que aquest Par
lament esta absolutament legitimat a fer en execució i en 
virtut de l'Estatut d' Autonomia de les Illes Balears. Nosal
tres agafam el Pla d'Igualtat de la Dona i demanam concre
tament, quan pensen tirar endavant aquestes qüestions?, 
com gasten els 5.000.000 de pessetes d'estudis per a iniciati
ves legislatives? Quan presentaran aquests projectes? 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Diputat. Vol tornar afer ús de la paraula 
el Sr. Gilet? Té la paraula. 

EL SR. CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDEN
CIA (Francesc Gilet i Girart): 

Gracies, Sr. Presidenl. Voste m'ha fet una pregunta i 
jo li he contestat la pregunta en el sentit d'abans, aixo no 
significa de cap de les maneres que no hi hagi estudis fets 
pero que aquests no han arribat al Govern, que és el que 
vos te em demana; el Govern és l'únic legitimat per aprovar 
projectes de Uei, quan arribin aquests estudis amb les con
sideracions de canlcter legal corresponent, el Govern en 
pr~~dra coneixement i aprovara o no aprovara el projecte 
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de llei per remetre'l a aquest Parlament; aixo és la pregunta 
que voste em feia i aixo és la pregunta que li he contestat. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Gilet. 

II.1).- INTERPEL-LACIÓ R.G.E. NÚM. 3073/91, 
PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARl PSM 1 
EEM RELATIVA A POLíTICA SOCIAL. 

Passam al punt següent de I'Ordre del Dia que és el 
corresponent a interpel·lacions; la 3073/91 presentada pel 
Grup Parlamentari PSM i EEM relativa a política social; 
en nom del grup interpeHant té la paraula el Sr. Sebastül 
Serra i Busquets. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. En aquests 
moments és obligat per a un grup com el nostre haver de 
plantejar al Govern tot un conjunt d'interrogants respecte 
de la política social donat que en aquests moments és més 
que evident que estam no ja en una etapa de vells proble
mes coneguts sinó en una etapa en que es donen noves si
tuacions i una etapa, nosaltre entenem, que molt dinamica 
respecte deis problemes de la nostra societat. 

Per comenc;:ar és més que necessari dir la vergonya que 
tenim com a ciutadans quan 99--1reballadors d'unes ~mpre-. _ 
ses, les empreses Pons, tenen uns problemes molt grossos 
que afOrlunadament avui estan en vies de solució, i ens fi
xam qui han estat cls negociadors, qui és que ha fet que hi 
hagués una negociació entre els treballadors, amb un expe
dient de regulació que afecta 99 persones, algunes amb més 
de 30 anys de sexvei i altres amb menys anys pero treballa
dors de provada eficiencia. 

Resulta que qua n hem anat a cercar quines institu
cions públiques de Balears han iniciat la negociació, quines 
han intentat resoldre aquest problema davant un conflicte 
que en gran part té aspectes de frau empresarial molt im
portant, ens hem trobat que el nostre Govern no ha dit res, 
és més, qualque membre del seu Govern destacat ha dit ah, 
no!, no tenim competencies i també hem de dir que el De
legat de 1'Estat a Balears tampoc no ha brillat amb gaire al
tura; aleshores, qui ha negociat, qui ha fet una feina huma
na, molt positiva, ha estat el Bisbe d'aquesta illa. 

En conseqüencia, per ventura convendria que tota la 
gent que té problemes socials sapigués que el Govern de 
Balears no fa comptes intexvenir, sapigués que si tenen un 
conflicte més val anar al Bisbe que, per ventura, és l'únic 
que troba solucions. 

La veritat és que a nosaltres aixó ens ha donat una es
pecie de vergonya i certament, havent presentat una inter
pel-lació, és més que evident que la primera pregunta és 
aquesta, és possible que el Govern de Balears, davant un 
conflicte que afecta 99 treballadors amb un expedient de 
regulació de col-locacions, davant un conflicte que afecta 
unes empreses importantissimes en aquestes illes, que afec-

ta uns problemes que qualque diari important de 1'Estat es
panyol ha qualificat que hi havia actuacions pseudo-mafio
ses quant a l'actuació empresarial que ha afectat aquest 
conflicte -i parlo de La Vanguardia, concretament-. 

Per altra banda ens trobam que el conflicte hi és i s'hi 
demana mediació, s'hi demana col-laboració, etc., i només 
es diu no tenim competencies i ni tan sois se n'és capa~ de 
fer el que nosaltres entenem que és obligat en democracia: 
la funció de dialeg social, la funció de mediació. 

Continuam amb problemes actuals i convé que també 
en parlem; s'informa que els sindicats presentaran o han 
presentat ja al Govern de Balears i s'ens parla que en 1'ac
tualitat, parlam de 48.000 contractes laborals perduts l'any 
1991, menys que 1'any 1990, parlam que les persones ma
jors de 45 anys han vist redu"íts els seus contraetes en un 50 
% durant els tres darrers anys, parla m que, en definitiva, 
unes 7.000 persones han vist com tenien problemes labo
rals importants, 7.000 més el 1991 respecte del 1990. 

Anam a les instancies económiques i socials i ens tro
bam que els expedients de regulació d'ocupació augmenten, 
els accidents laborals, Balears és un deIs lloes de l'Estat es
panyol on hi ha més accidents laborals i, en definitiva, tro
bam que no hi ha, emenem nasal tres, una política social 
globalitzadora per pan de l'exeeutiu que coordini les distin
tes conselleries ion, en definitiv!l, hi hagi també una inicia
tiva de coordinació tant amb les empreses com amb els sin
dicats, com amb 1'Administració de l'Estat q.lJe, en definiti
va, té unes importants competencies i recursos peró que 
ens temem que el Govern de Balears encara és l'hora que 
hagi plantejat ni tan soIs un pla estrategic respecte de 1'0-
eupació, un pla estrategic respecte deIs problemes de la so
cietat a Balears. 

Per tant, és més que evident que hem de parlar d'una 
filosofia, per a nosaltres estA cIar que vos tes, senyors del 
Govern, lleval qualque excepció a qualqué aetuaeió, no 
propugnen una filosofía de societat més humana i més soli
dAria, abeo és evident, amb alguna excepció, peró notable
ment hem de dir que no impregnen la seva aetuació ni el 
que es transmet a la societat quant a aspectes humans i de 
solidaritat. 

Vostes, quant a la concepcjó del mare inslitucional, 
que nosaltres sapiguem i per aixo els interpeHam. no creim 
que vostes ni amb aspeetes de J'INEM, Instituto Nacional 
de Empleo, ni amb els aspectes de l'INSERSO, ni amb as
pectes de la mateixa dinAmica entre el Govern de la Comu
nitat i els consells insulars, ni tampoe en el mare del pacte 
autonómic, hagin aconseguit avan~s per parlar d'un pla 
estrategic, per parlar d'una desburoeratització i per parlar 
amb seriositat de concretar moltíssim on la gent que té 
problemes socials pot veure resolts aquests problemes. 

En definitiva, encara no fa 48 hores, al Consell Insular 
de Mallorca parlavem a veure quan arribaran les noves 
competencies en el marc d'acció social ja que el Consell In
sular ha dedicat una gran part del seus recursos a crear una 
estructura, a crear uns mecanismes de planificació i d'inter
venció. Tenim en el consell insular els mecanismes de pla-
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nificació, d'estudi d'intervenció pero no tenim les compe
téncies, en els pressuposts del 1992 que s'han de discutir la 
setmana que ve, aixo no hi és i per una altra banda se'ns 
diu que per ventura dins el 1992 s'aprovara qualque cosa i 
ja veurem dins el 1993. 

Per tant, és més que evident que vostés, en el seu marc, 
no ja en el marc de relacions del Govern de I'Estat, amb 1'1-
NEM, amb l'INSERSO, que sempre vostés poden dir hi ha 
una manca de coordinació, hi ha una manca d'eficacia, mol
ta burocracia, en el pacte autonomic no hem pogut aconse
guir segons que, etc.; ens poden dir moltes coses pero tam
poc en el marc institucional que tenen vostés conjunta
ment, consells insulars i Govern de la Comunitat, aixo aca
ba de funcionar; i és més que indubtable que aixo passa i 
que aixo és una realitat. 

Per altra banda és més que evident que, tocant al tres 
aspeetes socials concrets i quotidians, hi ha coses que fa
llen, hi ha coses que no van així com haurien d'anar; els po
sarem uns quants exemples: pensions no contributives, el 
reglament, creim nosaltres, que s'hauria de fer el possible 
per esser canviat; quant al Fons d'Assiténcia Social estam 
exactament en la mateixa conjuntura, nosaltres ja a hores 
d'ara pensam que l'alternativa més real que hi pugui haver 
en aquest aspeete és la de, per lIei, fer la renda mínima de 
reinserció o diguem-li salari social, el que se li vulgui dir, 
perqué si no són possibles uns canvis reglamentaris per agi
litzar, per cobrir problemes més o manco quotidians, per, 
C!'alguna manera mirar de pal·tiarsituaciºns anll> rapidesa, 
en situacions de problematica social amb rapidesa, certa
ment cree que haurem d'acudir a al tres mecanismes. 

Nosaltres pensavem que en el marc del pacte auto no
míe aquests aspeetes, sobretot burocratics, i aquests aspec
tes de pressuposts en un sentit ampli, perqué provenen deIs 
pressuposts de I'Estat de forma concreta, com és el Fans 
d'Assisténcia Social o les pensions no contributives, hau
riem vist avan~s substancials en aquests temes pero dub
tam que així com han anat les coses hi hagi un avan~ res
pecte de quantitats a percebre i desburocratització. 

Per altra banda, nosaltres volem incidir també en 
aquest debat de política social en uns quants temes més 
que ens pareix que són absolutament necessaris a hores d'a
ra clarificar políticament per saber a alIo que ens hem d'a
tendre i un és a veure els projeetes de formació professio
nal, els projeetes de coordinació amb l'Institut Nacional 
d'Ocupació, els projeetes de coordinació entre consells, 
ajuntaments importants, perqué els petits tenen un paper 
secundari en aquest sentil, i Govern de la Comunitat, quin 
pla estratégic concrel es procurara dur en forIllflció profes
sional a hares d'ara per tal de paHiar situacions d'atur de 
llarga durada de gent de més de 45 anys. Aixo afecta molt 
la nostra població, empreses que tanquen, empreses que 
-no importa donar noTllS- pero Alaior, Ciutadella, Palma, 
són exemples prou coneguts per tothom. 

Per altra banda entendre la polftica que es vol dur res
pecte d'immigració, immigració legal o n·legal, immigració 
de la que en aquest moment hi ha importants contingents 
si bé pareix que en qualque intervenció del Govern aquí, 

no se n'ha parlat mai i es creu que no existeix problema al 
respecte, pero a veure si existeix qualque tipus de projecte, 
qualque tipus d'orientació que pugui servir a la societat i, 
en definitiva, que puguem fer un gran esfore; de participació 
de tots els agents socials davant els problemes que hi ha i, 
obviament, davant la prevenció de futurs problemes. 

També els hem d'interrogar sobre el voluntariat social, 
pec;a clau dins la nostra societat i que moltes vegades hem 
coincidit amb qualque membre del Govern que és impor
tant o almenys amb el Conseller d'Assumptes d'Acció So
cial que és importantfssim potenciar el voluntariat social, -
s'ha potenciat en algun aspecte com és en el tema de la 
droga, és més que evident el Projecte Home. 

Pero en molts altres aspectes de l'actuació quotidiana 
el repte que avui ja presentam és aquest, i amb el volunta
riat social, quin paper li hem de donar, com I'hem d'articu
lar, sobretot davant el que és un important estat, molt bu
rocnltic, que en aquests moments fa que existeixin nous 
problemes, aparl deIs problemes ja coneguts i que són els 
problemes d'haver de fer cas a una xarxa de papers, de do
cumentació que fan que els problemes socials a vegades no 
es resalen amb rapidesa a causa d'aquest problema. 

En definitiva, senyors del Govern, ens agradaria que 
amb la seva res posta vos tés se centrassin en aquestes qües
tions que els hi hem plantejat: atur de llarga durada, forma
ció professional, pla estrategic entorn d'aquests temes, im
migra ció, renda mínima de reinserció, pensionsno contri
butives, Fans d'Assiténcia Social i voluntariat social; a més 
arnés ens agradaria molt que ens diguessin clarament la se
va poHtica de coordinació institucional i d'eficacia no buro
cratica en qué consisteix a hores d'ara. 

(L 'Hble. Sra. VICepresidenta Primera substitueix el Molt 
Honorable Sr. President en la direcció del debat). 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Diputat. En nom del Govern té la 
paraula el Conseller de Sanitat Sr. Oliver. 

EL SR. CONSELLER DE SANITAT 1 SEGURE
TAT SOCIAL (Gabriel Oliver i Capó): 

GrAcies, Sr. President. El concepte de social sabem 
tots que és molt ample, no sé per qué no ha parlat de sani
tat també, perqué entra dins aquest concepte social, dins la 
Comunitat Economica Europea, dins segons quines institu
cions, podem parlar d'assumptes socials i d'acció social i 
podem parlar també de política laboral, com és evident 
dins l'aspecte social. 

Vos te practicament ha parlat de política laboral, polí
tica del treball, de problemes del treball, no d'acció social 
així com l'hem entes a sempre aquí, havent-hi una Direcció 
General d'Assumptes d'Acció Social, un Ministeri d'As
sumptes Socials, etc., és a dir, quan es fa una interpel-Iació 
de poHtica social es pot referir ampliament a tots els temes 
que entren dins allo que és social com és treball, com és sa
nitat, com és acció social incloent cultura. 
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Bé, voste ens ha parlat de tots uns temes, deIs treballa
dors d'unes empreses, que eIs ha hagut d'atendre el Bisbe; 
bé, jo supós que el Bisbe els ha atesos com una acció social 
entesa en el sentit de beneficencia, en el sentit de bon cor 
-diguéssim-, jo crec que no són ternes que aquí s'hagin de 
plantejar d'aquesta forma, almenys entendre la polHica 
d'acció social, creim que aquí hi ha unes lleis laboraIs, hi ha 
un marc laboral, juridic, perfeetament demarcat, delimitat 
dins l'ordenament juridic de l'estat de les autonomies i dins 
aquest marc juridic jo cree que s'ha de plantejar aixó, aixó 
és distint; que, a més arnés, tots puguem tenir una acció o 
un sentiment cap a aquestes persones que han perdut un 
lloc de feina, i un sentiment a favor seu i col· laborar si és 
possible amb elles o almenys comprenent eIs seus enormes 
problemes familiars que segurament se'ls presenten. 

Continuam creient que aixó no és el marc per discutir 
aquesta legislació laboral. Si s'han perdut Uoes de trebaU a 
10ts ens sap greu i al Conseller de Treball també Ji sap greu 
peró hi ha un marc laboral, tot aixó esta dins un marc labo
ral i no creim que esta dins un marc social entes com a be
neficencia, com aban cor, i que justament el Bisbe ha ha
gut d'acudir a aixó. Jo crec que aixó esta totalment fora de 
lloc, crec que aquestes coses s'han de mirar des d'un punt 
de vista més seriós. 

EIs problemes competencials, el pacte autonómico Mi
ri, els pactes autonómies se signen entre partits que tenen 
unes possibilitats de govern un dia o l'altre i naturalment 
uns i els altres pretenen, quan fart uh pacte d'aquesta caté
goría, no trabucar el carro i davant trabucar o no trabucar 
el carro s'accepten uns principis o unes dilacions en unes 
transferencies, que les respectam perque creim que per da
munt tat esta aquest no trabucar el carro o el que difiem 
més tecnicament, una raó d'estat. 

EIs pactes autonómies estan signats, estan signats per 
dos partits que creim amb possibilitat de govern, un en el 
Govern, i l'altre amb possibilitats de govern, i no cree que 
si cada vegada que surten -el PSM supós que no té aquestes 
possibilitats, almenys a nivell nacional- dones, és clar, sem
pre podem discutir per que no hem fet i per que no hem 
deixat de fer, a mi em poden dir per que no he protestat 
perque no ens volen transferir o que parlem d'INSALUD 
en cuatre anys; hi ha moltes raons, económiques sobretot, 
amb les quaIs no vol dir que estigui d'acord peró que són 
així i estam en un moment crucial, segurament d'entrada 
dins Europa i s'han de respectar aquestes raons. 

Quant a alió de les pensions no contributives, que 
s'han de canviar eIs reglaments, nosaltres hem fet un conve
ni amb la Ministra d'Assumptes Socials no fa molt, per mi 
fa un any i busques; bé, per ventura sí que s'han de canviar, 
peró esperam que es posin en manca, pn\cticament duen 
mesas, no duen ni un any en marxa. No sé en quin sentit 
vol que es canvil aixó. 

Quant al FAS, nosaltres hem passat i creim que és una 
bona solució i la vaig dir l'altre dia aquí que, a vega des es 
poden cobrar les dues coses i el FAS ajuda molt a arreglar 
situacions familiars perque pot sumar una pensió i una al-

. tra; nosaltres, en aquest as.~ecte, hem passat de 1.695 pen-

sions a persones que teniem dins el FAS a 3.945, a les quals 
si sumam a més a més les de vellesa i les de malaltia ana m 
a 5.608 pensions, les hem augmentades molt, hem cercat, 
hem destriat en tota la població nostra totes les persones 
que poguessin percebre aquesta ajuda i n'hem trobades 
moltes, a més a més intentam incrementar aquesta suma de 
dos salaris. 

Quant al voluntariat social no només diria jo que és el 
Projecte Home, al qual nosaltres donam suport sinó que te
nim convenis amb Creu Roja que inclouen ajudes a domici
li, amb la telealarma i companyia per aIs vells o per als ne
cessitats, amb caritas, amb bosses de pobresa, ajudes d'ur
gencia, menjador de transeünts, amb la Fundació Home 
Lliure, com voste ha esmentat, amb I'Associació de la Sa
piencia a través d'Hospital de Nit i altres centres d'atenció. 

És a dir, que nosaltres creim en el voluntariat social i 
creim que és basic i li voldría citar unes paraules del Presi· 
dent de la nació que es refereixen a aquest tema i diu "la 
sociedad se tendrá que acostumbrar a que el Estado no puede 
dar respuesta a todos los problemas, como algunos han soña
do, y la mayor quimera era el estado comunista que ha lleva
do al desastre tata!", és a dir, que no només som nosaltres 
qui defensam el voluntariat social i l'hem defensat des del 
primer moment que ens hem fet carrec de l'acció social o 
deIs assumptes sociaIs d'aquest Govern, l'hem propulsat i -
l'hem propugnat, i hem propugnat el voluntariat de veritat, 
no segons quins voluntaris de 50 o 60.000 duros cada mes 
amb els quals no eStam massa d'acoid.-

EIs altres problemes de l'emigració, de l'atur, jo crec 
que son problemes que com he dit, no estan ben bé dins el 
marc en que ens movem en aquesta Autonomia. Gracies. 

(El Molt Honorable Sr. President repren la direcci6 del 
debat). 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. Pr fixar la posició, pel Grup 
Parlamentari MIXT, té la paraula el Diputat Sr. Vidal i 
Juan. 

EL SR. VIDAL I JUAN: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Davant 
aquesta interpeHació del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
hem de dir que nosaltres compartim la preocupació que ex
posen en els motius d'aquesta interpel·lació, o sigui, aquest 
augment de les bosses de pobresa i de la marginació, l'aug
ment de la immigració, o sigui, quina postura s'ha de tenir 
davant aquest augment i quines són les accions més a
dients, la poca consistencia de les pensions assistencials, en 
fi, compartiriem tots aquests motius de preocupació i tam
bé, com no, entenem, encara que no vull entrar natural
ment en la qüestió incidental o millor dit en la intervenció 
que ha fet el senyor representant del Govern peró, natural
ment, ha d'influir també sobre la postura deIs diferents 
grups; nosaltres entenem perfectament totes les explica
cions que ha donat. 
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Per tant, nosaltres, que compartim aquesta preocupa
ció que deim que motiva la interpeHació, segons quina si
gui, si hi ha una moció que es derivi d'aquesta, segons qui
na sigui la forma o les maneres, o les propostes d'aquesta 
moció, aixf sera naturalmente la nostra postura, i repetim 
que nosaltres si se cenyeix als motius, nosaltres li donarem 
suport. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Vidal. Pel Grup Parlamentari SOCIALIS
TA, per fixar la posició, té la paraula el Diputat Sr. Pons i 
Pons. 

EL SR. PONS 1 PONS: 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Sr. Serra, l'he escol
tat amb atenció peró crec que realment entrar en materia 
de la política social, hem d'estar d'acord amb el conseller, 
no hi tenim més remei, crec que no s'hi ha entrat en pro
funditat. 

Un Govern que té una conselleria que seria la respon
sable de l'area, la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social, 
i que esta imbuH per una ideologia ben definida, una ideo
logia que el Grup SOCIALISTA i que supós tampoc no 
comparteix el Grup Parlamentari PSM i EEM, que és una 
ideo logia netament neo liberal, es va manifestar d'una for
ma rotunda en el discurs del debat d'investidura de dia 27 

-de jtmy ñe 1991 perpart del canditlat GaBriel Cañellas i 
Fons, creim que aquest fonament sí que hauria d'haver es
tat discutit perque aixó projecta una política social que no
saltres, de cap manera, podem compartir. 

En primer lloc per qüestió de prioritats, un discurs or
ganitzat, com es va fer en aquell moment, sobre ecoñomia, 
sobre turisme, sobre megapas telematics, sobre que tenim 
un Producte Interior Brut d'un bilió dues-centes mil pesse
tes, model economic de societat neoliberal on el protago
nisme social corres pon al sector privat i els poders públics 
s'han de limitar a marcar les regles de joc mfnimes; aixo és 
el discurs ideológic que informa, ho tenguin molt present, 
l'actuació concreta d'aquest Govern. 

És cIar, evidentment, dins una societat vista en termes 
de mercat, en termes neoliberals, en termes d'un economi
cisme, d'un vertader darwinisme social, els SectOIS desafa
vorits no hi tenen un protagonisme, no l'hi ten en, on són, 
en el discurs d'investidura? Els pot cercar, Sr. Serra, no els 
hi trobara, voste ho sap, no hi eren ni se'ls espera. 

Sobre aixo, construir una política social él molt dificil, 
creim que realment el Govern no ho fa, dóna resposta amb 
uns termes més aviat de tipus assitencial, és un concepte 
que entenem regressiu; el concepte d'estat que es maneja 
per part del Partit Socialista crec que és bastant cIar, és un 
estat que no renuncia a afrontar les desigualtats socials, 
alla on l'estat no és un po licia de mercat, com els que més 
o manco definia el Sr. Cañellas en el seu discurs, no ens vi
gilam, no ens volem limitar, no volem que la Comunitat 
Autónoma, el Govern de la Comunitat Autónoma, com a 
estat dins el s~u mateix territori es_ limiti a observar com 

neixen i moren les dinamiques económiques i com es pro
dueixen uns costs socials moltes vegades traumatics. 

Aquest és el nostre plantejament, creim que hi ha 
d'haver un estat amb funcions clarament redistributives i 
no amb funcions netament assitencials. Aixó seria el plan
tejament ideológic que el Grup Parlamentari SOCIALIS
TA confrontaria a una política social del Govern conserva
dor que presideix el Sr. Gabriel Cañellas. 

Peró creim que la interpeHació s'ha perdut perque ha 
volgut enumerar moltes coses peró entrar en profundiat 
dins la qüestió de les deficiencies de la política social que té 
aquest Govern, creim que realment no s'ha fet. 

1 una cosa que ens pareix que no és de rebut, no es pot 
fer una interpeHació, i aprofitant que la Riera passa per 
Palma o que Maó té un port i Eivissa també, resulta que 
se'n surt deIs Transports Pons, que no tenen res a veure 
amb aquest diputat -aixó ho vull dir- i aprofitar per donar 
un repasset al Delegat del Govern que no ha brillat, jo no 
sé la lluentor del Delegat del Govern nostre quina és, no sé 
si és de la magnitud de Siri o d'una de les altres estrelles. 

El que li puc dir, Sr. Serra, i perque quedi en el Diari 
de Sessions i perque m'agradaria sentir-Ji rectificar, perque 
no ha estat afortunat, en la materia que voste ha tret de la 
situació de l'empresa Transports Pons, que és una situació 
realment lamentable, hi va haver una petició del comité 
d'empreSa aHa on, a petició d'aqueix comité el nostre-poi':--
taveu, Francesc Obrador, va intervenir, es va produir un ac
te de mediació i hi va haver una intervenció del Director 
General de Marina Mercant en hora veinticuatro, per citar 
el famós vers de Lope de Vega, és a dir, va esser una inter
venció rapida i el comité d'empresa va manifestar la seva 
satisfacció per aquesta actuació, hi va haver actuació del 
Delegat del Govern, hi va haver actuació del Director Pro
vincial de Treball, hi va haver intervenció del Director Ge
neral de Marina Mercant i tot aixo a instancies del nostre 
portaveu Francesc Obrador. 

Per tant, creim que aquesta aHusió era absolutament 
desafortunada, una altra cosa és que si voste creu que enca
ra s'havia d'haver fet molt més, jo no ho sé peró si deixassin 
passar aixó quedaria en el Diari de Sessions que el Partit 
Socialista ha estat insensible a una cosa alla on ha tengut 
una intervenció que crec important i alla on els treballa
doIS afectats, perque el que importa és el judici deIs treba
lladors, han manifestat la seva satisfacció. 

Evidentment, tampoc no és correcte, creim, treure una 
altra vegada el pacte autonomic, el pacte autonómic es con
vertira en un tema recurrent que al final servid per a tot, i 
quan una cosa serveix per a tot, no serveix per a res. Quin 
problema té el pacte autonómic?, que té a veure amb la 
problematica de la política social del Govern de la Comu
nitat Autónoma de les Illes Balears? Amb aixó li he de 
compartir totalment les opinions manifestad es pel Sr. Ga
briel Oliver que, en aquest tema, crec que ha tengut un 
plantejament clarament institucional. 

Aquí hi ha una responsabilitat d'estat, els que la tenen 
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i els que la poden tenir i, per tant, els que la poden tenir -
s'han de curar en salut que, evidentment, si el dia de demA, 
aixó passa en els regims democraties, avui governen els so
cialistes i un dia o l'altre, no sabem quan, governaran els 
conservadors o una altra coalició diferent; i evidentment, 
aquest Estat no pot estar en perpetu estat de reformes 
constitucionals i d'agitació autonómica o estructural. 

És logic, és absolutament logic que s'hagin posat d'a
cord els que s'han de posar i no dubti, Sr. Serra, que la po
lítica d'acci6 social a l'hora de fer balan¡;, quan hi hagi les 
competencies en funcionament aquí i les noves dotacions, 
la política social de les Illes Balears, si el Govern que sigui 
la sap dur endavant, haunl estat beneficiada per aquest pac
te autonomic. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pons. Pel Grup Parlamentari PP-UM, té la 
paraula la Diputada Sra. Vidal i Burguera. 

LA SRA VIDAL 1 BURGUERA: 

Sí, grAcies, Sr. President. Sr. Serra, jo quan el sent, a 
vos te, i el Grup SOCIALISTA no ha estat tan fort, pareix 
que dins la nostra comunitat autonoma no es fa res, que 
som insensibles als temes socials, que tot estA per ter, una 
cosa sempre un poc catastrofica; jo pens que no és així, jo 
vull donar suport al Conseller de Sanitat i Seguretat Social 
perque pens que dins la nostm -comunitat autonoma s'ha 
pres seriosament i es fa una feina que cree molt positiva 
amb aques15 temes socials; és cert que tal vegada no s'ha fet 
amb grans plans, a so de bombo i platerets per es fa una 
feina, jo crec que molt serios a conjuntada amb el que s6n 
les administracions públiques, amb el que són associacions 
privades i amb la implicació, en definitiva, de tota la socie
tat, jo crec que de la nostra comunitat autonoma. 

Jo crec que en aquest sentit s'avan¡;at, és evident que 
no s'ha avan¡;at per ventura com to15 voldríem perque si 
haguéssim avan¡;at com tots voldríem ja seríem al cel i en
cara no hi som, pero jo cree que el camí que hem comen¡;at 
és positiu, que hi ha una voluntat política perque aixo tiri 
endavant i que hi ha mostres palpables que aixo són reali
ta15, jo no conec tan bé les al tres illes pero vos te sap que a 
Mallorca ja es fa una feina des de baix i que conneeta real
ment amb les necessita15 deis pobles; es connecta i es con
necta amb el que s6n les demandes que puguin tenir els 
ajuntaments, que puguin tenir totes les associacions de vo
luntariat deIs nostres municipis. 

Jo li duré unes dades perque vegi com va la cosa i quin 
coneixement tenim ja de la realitat avui, i és que en tota 
Mallorca, d'un total de 2.752 demandes que s'han fet i sem
pre die que amb aquests temes socials d'atenció, que són 
les primeres que s'han de comen¡;ar ¡programes preventius, 
en la comarca de Palma s'han resolt 638; en la comarca 
d'Inca, 1.232; en la de Manacor, 882 demandes resoltes; 
n'hi ha 48 de tancades en la comarca de Palma, 307 en la 
comarca d'Inca, 149 en la comarca de Manacor; total de 
tancades, 513; així li podría enumerar totes les demandes 
resoltes, les no resaltes, en procés i penden15 de resolu.ció 

amb dades. 

Per tant, jo cree que aqueixa part negativa que no es fa 
res, és clar que se n'hauria de fer més pero en molts temes, 
i aqueixa proposició que voste ha dut aquí sobre polHica 
social té uns motius, té uns motius que no s'han argumen
tat, jo cree, suficientment i que l'eix principal és aquest d'o
bres que voste diu sempre, de bosses de pobresa; i jo cree 
que és l'eix fonamental d'aqueixa moci6, pero pens que així 
i amb la tasca que dins la nostra comunitat mitjan¡;ant els 
consells insulars i, com he dit abans amb totes les associa
cions privades implicades, dones, podem tirar i es fa una 
feina en positiu. Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sra. Vidal. Pel tom de replica té la pa
raula el Sr. Serra. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 

Sí, grAcies. Certament, després d'escoltar tots els por
taveus, ens ho posen molt senzill. No som al cel, som al 
limbe pero n'hi ha que estan en el purgatori i seguint qual
que pensador no liberal-conservador, certament s'ha de fer 
el possible perque ningú vagi a l'infern en materia de pro
blemAtica social. 

De totes maneres, Sra. Vidal, Sr. Pons del PSOE, no
--saltres -no hem volgut fer debat ideologic perque la ideolo
gia del Govem la coneixem tan de sobres que, la veritat, no 
ven[em per a aixo, aixf i tot hem fet un punt de partida pre
vi que era allo que nosaltres creim: que constantment s'ha 
de lluitar per una societat més humana i més solidAria; i en 
conseqüCncia, a partir d'aquí, cercam una convergencia en 
aquest Parlament entre 1015 els grups i per a aixo interpel
lamo 

Que és el que no se'ns resol amb la interpeHació? No
saltres volem parlar de coses bastant concretes i volem que 
quedin ben resaltes, almanco que quedin situades en el seu 
punt més concreto Nosaltres creim que en aquests moments 
el Govern de Balears ha d'intervenir, ha d'intercedir quan 
hi ha un conflicte social, no és de rebut que davant el con
fUcte de les empreses Pons o davant els confUctes d'Alaior, 
on han tancat fAbriques fa poc, o de Ciutadella o d'algunes 
de Palma que estan amb expedient de regulació, si hi ha 
uns problemes socials el Govern no intervengui per inten
tar, si més no, mitjan¡;ar. 

En aquest sentit hem de convenir que no podem, Sr. 
Pons, retirar una aJ.lusió que tampoc no ha estat tan catas
trofista respeete del Delegat del Govern, pero durant tres 
dies el Delegat del Govern, igual que el President de la 
nostra comunitat, no ha estat sentit per nosaltres en cap 
moment, no ja per nosaltres sinó que tampoc no els han 
sentil els treballadors. 

Nosaltres no hem parlat del Grup SOCIALISTA en 
aquest Parlament, no hem parlat del seu portaveu, no hem 
parlat de cap sindicat sinó que hem parlat estrictament de 
la figura delJ;)elegat del Govern encara que la seva media-
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ció, si és que l'ha feta, l'ha feta bastant tard i d'una manera 
bastant -entenem nosaltres- no diré poc llulda o més HUIda, 
aixo és una qüestió subjectiva pero sí que pensam que no és 
aixf com han d'actuar les autoritats públiques, sigui el Sr. 
Cañellas, sigui el Sr. Gerard Garcia, perque són les nostres 
altes autoritats, el nostre President del Govern és el Sr. Ca
ñeHas. 

En conseqüencia, pensam que la intervenció, la media
ció davant un conflicte social hi ha d'esser, hi ha d'esser 
amb més fortuna o amb menys fortuna i, per tant, aquesta 
vegada, a nosaltres, que ens ha semblat correctissima la in
tervenció del Bisbe d'aquesta diocesi, reclamam política
ment una intervenció de les nostres mAximes autoritats, ai
xi de senzill. 

Continuam; en aquest moment nosaltres creim que a 
Balears hi ha una serie d'instruments jurídics, una serie de 
recursos economics, una serie de possiblitats per tal d'a
frontar uns problemes socials que hi ha, i només els resu
mirem perque pensam que és per aquí per on se'ns ha de 
donar resposta per part del Govern, nosaltres creim que hi 
ha un terna pendent respecte de rendes mínimes de reinser
ció, salari social, és a dir, una qüestió de pensions, en defi
nitiva, a les capes més baixes de la nostra societat. 

Avui, Sra. Vidal, jo no he parlat de bosses de pobresa, 
si bé es podria entendre en el fons pero la paraula, alman
co, no l'havia dita, dita, dita, s'ha d'escoltar més del que es 
parla i ho die perque aixf com una vegada el President del 
Govem em va parlar de no sé quines vídues, cosa que feia 
molts anys que no n'havia parlat, avui pue dir jo que el que 
he dit és una altra cosa del que qualcú diu que he dit. 

Per altra banda, voldríem també que quedas molt cla
rament el tema de l'INSERSO; sabem que INSERSO té 
unes coordinacions de gestió en les institucions de l'auto
nomia o almanco hi toquen esser; volem saber al que ens 
hem d'atendre a l'hora de conelxer els recursos de l'IN
SERSO, la seva burocrileia, les seves possibles transferen
cíes o no, i en aquest sentit el pacte autonomic molt té a 
veure, amb l'INSALUD no, pero amb l'INSERSO sí; i és 
que nos al tres també volem saber quina és la posició de l'e
xecutiu i que ens espera respecte del terna INSERSO. 

Per altra banda, formació professional; sabem que no 
és una competencia que es tengui pero també és veritat que 
sabem que la Conselleria de Treball, la Conselleria de Tu
risme, la Conselleria d'Indústria, fan accions puntuals i la 
d'Agricultura, a vegades; fan accions puntuals en formació 
professional. Nosaltres, en aquest sentit volem saber, quant 
a forrnació professional, quin pla estrategic es~é, quina co
ordinació amb el Ministeri d'Educació i Ciencia, amb les 
mateixes conselleries i que entenem per formació profes
sional, tant de la gent jove com de la gent de més de qua
ranta-cinc anys la qual, amb els expedients de regula ció d'o
cupació comen't<l a tenir greus problemes. 

En aquest sentit és més que evident que allil on hi ha 
recursos importants, que és a l'INEM, també és una inter
rogant el que hem de fer, que demana el Govern de Balears 
a l'INEM? Que falla i que és alio que va bé? Quins projec-

tes estrategics, en definitiva, es tenen? 1 els posaré un 
exemple, un programa estrategic que no compartim gaire 
és el Pla d'Habitatge del Govern de Balears perque creim 
que té moltes mancances, apart del conveni que té amb el 
Govern de I'Estat, pero almanco el coneixem; pero en tema 
d'ocupació professional, en tema d'atur de llarga durada o 
de joves en la seva primera ocupaci6 no coneixem els pro
jectes que existeixen. 

Obviament hem d'acabar amb un altre tema que és 
d'obligadíssima actualitat; aquest pla de convergencia euro
pea, aquesta cohessió social europea, de la qual n'hem par
lat a vegades, a nasal tres ens agradaria saber el Govern de 
Balears quins problemes veu en aquestes illes respecte d'a
questa convergencia, respecte d'aquesta cohessió social i, 
per tant, quins plantejaments fa o fan\ a I'Administració de 
.l'Estat i sobretot quines actuacions rectificatives fara dins 
la nostra societat. 

EL SR. PRESIDENT: 

Li prec que acabi, Sr. Serra. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 

Sí, gracies, Sr. President. Per tant, el Grup de l'EEM i 
PSM, nacionalistes de Mallorca, té molt cIar que uns grans 
debats abstractes podem tenir tots els que es vulguin pero 
temes d'atur, de primera ocupació, de forrnació professio
nal, de pensions, d'immigració ·creixent,immigració impor
tant i poe integrada, són temes de política social que ens a
gradaria coneixer amb la precisió que es fan i sobretot 
quins comptes es fan a curt termini. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Serra. Per a la contrareplica té la paraula 
el Conseller Sr. Oliver i Capó. 

EL SR. CONSELLER DE SANITAT 1 SEGURE
TAT SOCIAL (Gabriel Oliver i Capó): 

Gracies, Sr. President. Bé, jo crec que ha estat una mi
queta una interpeHació que jo diria confusa, profusa i difu
sa perque hem tocat un poquet tot, ara darrerament fins i 
tot els habitatges, INSERSO, etc., jo crec que és molt mi
llor cenyir-se a un tema més concret, jo crec que en sortí
rem guanyant tots perque realment aquí podem elucubrar 
tots, com ha dit que no voliem fer, que no volia fer, pero jo 
crec que és obligat dir... 

Quant a l'ideologia, a mi em fa molta gracia aquesta 
ideologia que ens apunta de neoliberal de tant un com l'al
tra, en fi, que ha contestat a la ideo logia que ens han dit; jo 
crec que la frase que he citat del President de la nació es 
podria incloure o enquadrar perfectament dins una ideolo
gia neoliberal i, per altra part, jo volia deixar constancia 
que, i la Llei d'Acció Social que varem fer aquí?, cree que 
va esser la tercera de tota Espanya, de tota la nació; i el Pla 
Quatriennal? No cree que hi hagi moltes comunitats que 
tampoc no el tenguin. 
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És a dir nosaltres sí duem una planificació, no feim 
una acció social benefica, els vull llegir tots els convenis 
que tenim en marxa, els quals ja lleven tota aquesta gratuI
tat o aquesta discrecionalitat en l'acció benefica; tenim 
convenis amb el Ministeri d'Assumptes Socials, amb l'Unió 
d'Associacions i Centres de Minusvalids, amb el Ministeri 
d'Assumptes Socials i CAritas per a bosses de pobresa, amb 
la Fundació Home Lliure; en materia d'informació també 
amb el Ministeri d'Assumptes Socials, amb el Col·legi Ofi
cial de Graduats Socials, convenis de co¡'¡aboració amb la 
Federació Estatal d'Associacions de Minusvaliffií Psíquics, 
amb els distints consells insulars, convenis amb les caixes 
d'estalvi, conveni quant a tercera edat amb una serie de 
centres, convenis amb els ajuntaments, amb l'ONCE per a 
promoció d'ocupació, mobilitat de minusvalids i creació de 
centres d'ocupació especial, concert de cooperacions amb 
el Ministeri d'Assumptes Socials quant a pensions no con
tributives, concerts amb INSERSO. 

És a dir, si aixó no és una política perfectament delimi
tada i no graciable, amb una Llei d'Acció Social de les pri
meres d'Espanya, m'agradaria que em diguessin alIó que és, 
és a dir, podem parlar de poHtica progressista, per ventura 
hauríem de parlar, si es refereixen al progrés, del partit li
beral o al progrés d'aquesta paraula que s'ha usurpart pre
cisament del partit liberal. 

Qüant a les transferencies d'INSERSO, naturalment 
s'ha de parlar d'aquestes transferencies, ja he parlat amb la 
Ministra d'Assumptes Socials no fa ni una setmana per 
proposar-li que ja que erem una comunitat pe tita, dones, 
que qualque avantatge hem de ten ir, a veure si podíem es
ser de les primeres i esser una mica una comunitat autóno
ma pilot amb la transferencia d'INSERSO i li vaig fer saber 
que les.inversions d'INSERSO han estat poques. 

Jo crec que en una interpe¡'¡ació no es pot esmentar 
tantes vegades una mateixa empresa, per molts problemes 
que hagi tengut, Sr. Serra; em pareix que no toca dins una 
interpel·lació fer aixó, és motiu més bé d'una pregunta. 
Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Oliver. 

111.1).- MOCIÓ R.G.E. NÚM. 1111/92, PRESENTA
DA PEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA, RE
LATIVA A L'APLICACIÓ DE LA LLEI 9/91,DEL cA 
NON DE SANEJAMENT D'AIGÜES (DERIVADA DE 
LA INTERPEL·LACIÓ R.G.E. NÚM. 296/92). 

Passam al punt següent que és el corresponent a les 
mocions, a la número 1111, presentada pel Grup Parlamen
tari SOCIALISTA relativa a l'aplicació de la Llei 9/91 del 
canon de Sanejament d'Aigües, aquesta moció ve derivada 
de la Interpe¡'¡ació número 296, no s'hi ha presentat cap es
mena i en nom del grup proposant té la paraula el Diputat 
Sr. Obrador i Moratinos. 

(Pausa) 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Vicepresident Segon, pot fer lectura del text de la 
moció? 

EL SR. VICE-PRESIDENT SEGON: 

"Aplicació de la Llei 9/91, del CAnon de Sanejament 
d' Aigües; moció. 

U. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de 
la Comunitat Autónoma a presentar un projecte de llei ur
gent i per lectura única que suspengui temporalment l'apli
cació de la Llei 9/91 mentres tant no estiguin publicats els 
reglaments i decrets que la desenrotllin. 

Dos. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern 
de la Comunitat Autonoma a acabar durant la suspensió 
acordada d'articular les disposicions que manquen: Decret 
regulador d'indemnitzacions, Decret regulador d'inversions 
i grans reparacions i Pla d'inversions, almanco per al trien
ni 1991 a 1994. 

Tres. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern 
de la Comunitat Autonoma a articular els mecanismes per 
consensuar les esmentades disposicions amb els afectats: 
usuaris, empreses concessionaries i ajuntaments. 

Quatre. El Parlament de les Illes Balears ins~ el Go
vern de la Comunitat Autonoma que a través de la Junta 
d'Aigües es procedeixi a abonar als ajuntaments que donin 
els serveis de depuració, de forma immediata i amb carac
ter de a compte, les despeses de depuració en el cas de no 
aprovar-se la suspensió de la Llei 9/91. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Triay. Té la paraula el Sr. Obrador. 

EL SR. OBRADOR 1 MORATINOS: 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. En la interpe¡'¡ació 
passada sobre l'aplicació del canon a poques coses pogué
rem treure Hum que ens donas sin a entendre que l'aplica
ció del canon es feia d'una manera progressiva i jo diría 
que d'una manera correcta en aquesta comunitat. Tregué
rem quatre conclussions: una era que es publicaria, com ai
xí s'ha fet dia 19 de marC(, un primer reglament sobre la tri
butació; que hi havia un segon reglament que encara estava 
a niveH d'esborrany i que encara no ens consta que s'hagi 
aprovat, el qual tractava sobre el tema d'indemnitzacions; 
un tercer reglament hi hauria que seria un futur reglament 
sobre el tema d'inversions fetes i compensacions de les in
versions fetes, inversions afer i grans reparacions i un 
quart tema que extreiem d'aquella interpe¡'¡ació era que no 
es recaptaria el que s'havia previst i que es baixava la xifra a 
recaptar. 

Evidentment, no se'ns aclarien els dubtes que teníem 
sobre aquesta aplicaci6 i voldriem entrar, per tant, a ana lit
zar com, realment, en aquests moments, avui i ara s'aplica 
el canon o l'aplicació d'aquest impost sobre el canon de sa-
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nejament als nos tres ciutadans. 

Per comen~r citaria uns escrits, em sap greu que no hi 
sigui el Sr. Cafiellas que, en certa manera és el pare d'a
questa criatura, voste, en tot cas, és l'executor com a Go
vern; pero sobre aquesta criatura el Sr. Cafiellas deia el 
mes de novembre dues coses concretes: una, que si s'enfa
dava diria que retirava el canon i que paguin els ajunta
ments i ja veurem si els ciutadans paguen més o menys, i en 
segon terme deia que els ciutadans de Palma, que fins ara 
els havien pagat les depuracions el Ministeri d'Obres Publi
ques ara les haurien de pagar ells; sobre aquestes dues afir
macions del Sr. Cañellas, sí que ara ja els podem contestar 
molt concretament i els podem dir, concretament, que si ai
xo era perque els ciutadans haguessin de pagar menys, li di
ria que en aquests moments, amb equiparació en pessetes 
del que significava el metre cúbic en concepte de clavegue
ram i de depuració, els quals anaven plegats, abans de l'a
plicació de la Llei del CAnon eren 31 pessetes i que ara són 
80 pessetes. 

1 en concepte estricte ja de depuració, diríem que una 
ciutat com Palma ha passat d'unes 23 pessetes per metre 
cúbie a unes 64'72 per metre cúbic, i són xifres ja estudia
des en temes amples, per tant, en mons amples, els quals 
permeten treure les mitjanes més o manco encertades. 

Pero per si aixo no fos clarificador li diria, i ho deia el 
Sr. Cafiellas, i em sap greu que no sigui aquí, supos que el 
tema no és prou important perque tenguem la seva presen
cia aquí, treim -i endemés trets d'una manera accidental
dos rebuts de l'empresa EMA YA, d'un comere; petit, con
cretament un de la Vileta i l'altre, que els elllegiré o que 
l'esmentaré, és de son Gotleu, un passava, en un rebut, de 
pagar, en concepte de depuració i clavegueram, 458 pesse
tes els mesos de novembre i desembre, ha paSsat a pagar 
exactament de gener i febrer 3.811 pessetes, aixo em pareix 
que és un 600%; i exactament l'altre comere; passa a pagar 
de 338 pessetes a 3.385 pessetes pel rebut d'EMAYA, dirí
em abans de l'aplicació del canon i després de l'aplicació 
del canon. 

1 a més arnés l'efecte sobre el rebut d'aigua passa de 
3.209 pessetes una, és a dir, en concepte del que diríem ci
cle integral de l'aigua, i que endemés es pot parlar aquí en
demés de depuració i de recollida de fems, pass a a pagar un 
rebut que era total d'aigua potable, clavegueram, depuració 
i recollida de feros, passa concretament de 3.209 pessetes a 
7.425 pessetes, aixo significa un 230%, i l'altre passa de 
2.904 pessetes a 6.306, que és el mateix índex d'aplicació. 

Aixo ens vol dir, per tant, que l'aplicació d~quest ca
non és el que deiem en el moment que debatíem la llei 
aquí: és un canon dur, d'un fort cost i que carrega sobretot 
sobre els més petits i sobre aquells que menys consum d'ai
gua fan. 

Referent a la segona afirmació que deia el Sr. Cañellas 
-insistesc que em sap greu que no torni a esser aquí, tam
poc no hi va esser quan parlavem en el moment de l'esme
na a la totalitat- parlava que les depuracions, i deia concre
tament ~ue les depuradores d~ Palma les havia pagat el M~-

nisteri d'Obres Públiques i no els ciutadans, curiosament el 
Sr. Cadenas manifesta clarament que les dues depuradores 
que ha fet Palma, i esmenta concretament les dues que són, 
s'hauran de recuperar a través del canon que imposen. 

Hi ha dos criteris diferents que ten en la seva mica de 
filosofia diferent: la del Sr. Cadenas, que diu que han de re
percutir en noves inversions i la del Sr. Jeroni Saiz que ma
nifesta, com va manifestar en altres declaracions, que els 
rebuts haurien de significar rebaixar l'aplicació del canon i 
pagar menys, per tant, als ciutadans que haguessin contri
bUIt. 

Evidentment, aquesta situació ha provocat una situa
ció de caos dins la gent; la gent ha reaccionat davant aques
ta situació posant recursos, i han posat recursos, per exem
pIe, la patronal ASHOME, la patronal d'hosteleria de Me
norca, ens consta que AFEDECO la posa en marxa, aquí hi 
ha quantitat d'associacions de veIns que posen els recursos 
i aixo crea una greu situació. 

Ah!, adevertesc una cosa, vull dir una cosa al Sr. For
cades i m'agradaria que recordas bé el que li diré ara: jo no 
he fet mai, com fa el Sr. Fageda, batle de ciutat, que aCOll
sella els seus ciutadans que posin recursos, com ahir a la 
Calatrava, jo cree que no és correcte que nosaltres des d'a-

. que:;ta mesura estimulem la presentació d'uns recursos 
qua n som aquells que hem votat aquesta llei, aixo ho die 
perque a vegades aquestes coses es poden malentendre i és 
estrany que, preeisament, un batIe del PP, batIe de eiutat, 
insti, és a dir, motivi els seus ciutadans que posin recursos 
contra una llei que ell ha d'aplicar. 

Aixo si no és una cosa que ja ens comen~ a fer mal a 
les orelles i que és que tothom esta obligat a complir les 
coses; veim com el Sr. Cadenas, del PP, en nom d'EMAYA, 
i per tant membre de l'equip de govern de Cort, diu que no 
ens queda més més remei, ens agradi o no ens agradi pero 
no ens queda més remei que cobrar-lo. 

Al Sr. President li insistiem que aixo de sentir-se obli
gat per "expos" i obligat a signar acords autonomics i altres 
coses de finan~ment, ens comen~ a sonar malament d'ull 
partit que té majoria en tantes institucions de la nostra co
munitat. Creim que, evidentment, els ajuntaments l'han 
d'aplicar i s'han de defensar, pero aquesta situació que 
se'ns erea precisament en aquests moments és una situació 
tan estranya que genera un element coneret de xoe dins els 
nos tres eiutadans, ens trobam que constantment es diu i 
s'ha dit també en altres reunions que el Govem ha passat 
una patata caLiente a l'Ajuntament de Palma i jo diria que 
no li ha passat una patata caliente, li ha passat una patata 
enverinada, i evidentment és aro perque veim que el mateix 
batle se'n ressent i se'n ressent la mateixa corporaeió de 
Palma davant aquesta situació. 

El més curiós és que se'ns diu amb aixo que hi haura 
un decret d'indemnització, cosa que encara no s'ha fet; 
aquest deeret d'indemnitzacions; en primer lloe, l'esborrany 
al qual nosaltres hem tengut accés, ellS parla de coses molt 
delicades, que s'ha d'acceptar per part d'aquelles que hagin 
de rebre la indemnització, és a dir, preferentment els ajun-
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taments, hauran d'acceptar el decret in totu, és a dir, hau
rem d'acceptar primer lOI el decret perque puguin esser 
subjecles d'aquestes indemnitzacions. Creim que inlerfereix 
greument en el tema de I'autonomia municipal i entenem 
que endemés és una cosa que diu garanteix les indemnitza
dons perO no diu de quina manera i encara insistesc és un 
decret que encara no hem vist a Hum i per tant que no po
dem tenir en les mans i parlam de música celestial. 

Es diu que hi haura, exactament es maneja una xifra 
curiosa i endemés de 2.060 milions en concepte d'indemnit
zacions, i a més a més sentim i veim com l'Ajuntament de 
Palma diu als ciutadans que amb aquest canon gaudiran de 
grans millares, que els faran l'aigua de l'Estremera, que 
tendran aigua més bona quemaii ens xoquen les xifres per
que si, com es deia, es calculen recaptar 5.000 milions de 
pessetes, entenem que d'aquests 5.000 milions de pessetes 
que ja n'hi ha de contrets i així ens ha va explicar el Sr. 
Conseller d'Ordenació del Territori en la comissió que ens 
explicava els pressuposlS, ja n'hi ha 2.840 de transferencia 
de capital, els quals passen de la Junta d'Aigües a IBASAN 
més 774 per nOva inversió d'IBASAN; per tant aixo signifi
ca que ja n'hi ha 3.500 de contretS o 3.600 per a IBASAN i 
que si hi afegim els 2.060 de que ens parlen per indemnitza
cions, no sabem amb quins doblers, hauran d'aplicar un al
tre canon, podran fer les inversions. 

1 si tenim en compte que l'Ajuntament de Palma, el 
qual consumeix o distribueix aproximadament uns 40 hec
tometres cúbies d'aigua, calcula que recaptara de 2.600 a 
2.700, tenint en compte les perdues pero també els ingres
sos de tots aquells elements que no estan dins el canon i 
que per tant no estan subjectes als comptadors, entenem 
que aixo significa una greu situació. 

Com que no em vull allargar -perdoni Sr. President, 
procuraré acabar tot d'una-, sí li volíem dir una cosa que 
ens preocupa molt, i ens preocupa perque endemés a l'hora 
d'aplicar el canon varem fer una petita enquesta en vint-i
quatre hores, des d'ahir horabaixa fins avui matí, i hem en
questat quaranta-un ajuntaments, tots els de Menorca i tots 
els d'Eivissa. 

De 41 ajuntaments, insistes e, apliquen el canon a dia 
26 de man; quatre ajuntaments -i insistesc- aplicació del ca
non sobre allo que l'aigua en servei corrent per xarxa, i són 
Palma, Alcúdia, Capdepera i Calvia, la resta d'ajuntaments, 
tots, no apliquen el canon encara, serA que uns diuen el co
bren cada tres mesas, altres cada sis mesos, pero la contesta 
que ens feien era no se sap, no se sap, no se sap, probable
ment el juny, probablement l'abril, no se sap, no se sap, 
probablement l'abríl, no se sap, no se sap, probablement 
l'abríl, no se sap, no se sap; que pass a aquí?, i així tots, que 
passa? Dones que els ciutadans de Palma contribueixen 
amb més de 2.500 mílions, amb les xifres que vostes donen 
aixo significa més del 50% del que pensen recaptar, i ells 
rebran de moment, aixo dit per vos tes i assegurat, 900 mi
lions en concepte d'indemnitzacions per servei i de les in
versions previstes de 700 milions, 36 milions; la recaptació 
de Palma, insistesc, és més de 2.500 milions de pessetes. 

Endemés amb un agravant, aquesta situació que s'apli-

ca a Palma és l'aplicació de la solidaritat pero, de quina so
lidaritat?, perque el municipi de Palma com tots els muni
cipis no saben exactament en que s'invertid i que és el que 
es fara, no hi ha cap document que els digui concretament 
en quines inversions s'aplicaran i aixo ja ho deiem abans, 
no hi ha cap tipus de pla, per aixa la nostra proposta insis
teix en un pla de tres anys; un pla de tres anys al manco de 
les inversions afer i que els ciutadans sapiquen. 

La primera proposta que feim i vull acabar amb aques
ta exposició, haguéssim desitjat una altra llei, una altra !lei 
com han fet altres tipus de comunitats, una llei que fos sub
sidiaria d'altres activitats i que no fos l'eix central d'aplica
ció d'aquest tipus de canon, haguéssim desitjat altra llei 
com les que s'aproven i que s'han aprovat en els parla
ments de les diferents comunitats. 

Tenim aquesta pero aquesta, entenem, que per la ur
gencia de la regula ció mateixa del reglament, per la situació 
de caos que es crea amb l'aplicació, jo diría per la discrimi
nació negativa que es fa sobre un ajuntament entorn d'al 
tres ajuntaments on hi ha batles que no són del meu color i 
han manifestat molt claramenl que ja vendnl el Sr. Cañe
Has a cobrar si vol, ja veurem si cobrarem, ja veurem si l'a
plicarem, mentrestant n'hi uns que sí que el paguen i que 
són els subjectes passius més que ningú. 

En aquest mom~nt creim que hi ha una aplicació, seria 
una aplicació correcta i a posta li voliem demanar, al Sr. 
Cañellas, concretament, que fes un esfor~, que entengués, 
que suspengués l'aplicació d'aquesta liei, que mentrestant 
s'apliquin les ordenances que encara estan vigents en 
aquests ajuntaments mateixos i mentre se suspen es redac
tin els tres reglaments, es reuneixin les associacions amb els 
usuaris, es reuneixin amb els ajuntaments, amb els conces
sionaris, elaborin UBa estrategia de futur per a l'aplicació 
d'aquest canon, d'aquest impost, facin aixo i al mateix 
temps indemnitzin si no fan aixo a temps i no poden apli
car les ordenances per aquella actuació, en aquests mo
ments que fan els ajuntaments d'aplicació, per tant, de la 
depuració, i que després, quan aquests temes s'hagin arre
glat, s'hagin aclarit, que el ciutada tengui la confian~ ... 

EL SR. PRESIDENT: 

Li pree que acabi, Sr. Obrador, per favor. 

EL SR. OBRADOR 1 MORATINOS: 

Que el ciutada tengui la confian~ que, aquest canon, 
el paga tothom, que les indemnitzacions ja estan fixad es , 
qui les tendnl i com les tendra, que se saben quines inver
sions es faran i com es faran i de quins doblers es faran, 
perque els comptes no ens surten, dels 5.000 mílions que 
pensen recaptar no surten per a noves inversions; en tant 
una vegada se sapiga aixo després s'apliqui el canon, s'apli
qui la llei. Moltes gracies i perdoni, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Obrador. Passam al tom d'intervenció deIs 
altres grups; té la paraula el Conseller Sr. Forcades, queda 
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oberta a qüestió incidental. 

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

Gracies, Sr. President. Sr. Obrador, voste cada vegada 
canvia d'interlocutors, passa del President al conseller, a un 
director general i en la moció, que a més a més té coheren
cia amb la interpel-lació, ens tomen al principi i ens torna a 
parlar, per exemple, de preus, etc. 

Sr. Obrador, el Batle de Palma ha recamanat posar re
cursos, tant de bo voste recomanas posar recursos i no re
comanassin no pagar, perque realment, jo li vull dir que es
tic contentíssim com a persona i m'haura d'aturar el meu 
partit de la llibertat que, a partir d'ara, em donen per de
fensar les meves idees; perque com que jo som pacífic diré 
que no es pagui la renda per no pagar als militars, com que 
som nacionalista diré que no es pagui la renda fins que ens 
donin el que sigui; jo mai, mai, quan die la balan91 fiscal, 
els 90.000 milions de pessetes, que voste els ha de veure, no 
he dit que no es pagas al Govern central, he dit únicament 
que es continuassin aquestes xifres, etc. 

De manera que, em cregui que aquesta comparan~ 
amb el Batle de Palma, tant de bo que voste digués als ve
lns facin el favor d'inundar la Cansellería d'Hisenda de re
cursos i qui hagi pagat, to15 el eiutadans de Palma que ha
gin pagat contríbucions vagin a la conselleria, vagin a 
EMA YA i demostrin que han pagat contribucions; aixo se
ría una aetuació ciutadaña i no parlar d'espoliació, perque 
aixo de l'espoliació, Sr. Obrador, jo eree que voste ha ten
gut el monopoli de l'espoliació a Calvia, perque a Calvia no 
hi ha ni progressivitat, ni hi ha justicia, ni hi ha comparan: 
ces, i tot aixo que voste parla de comer~s ho apliqui a Cal
via i no ho apliqui a Palma. 

Vos te no ha entes en cap moment la filosofia de la llei 
i pot explicar als de Palma allo que és un concepte de país, 
deim en aquest moment que Balears la consideram una so
la cosa i pensam que per a la seva imatge, per al seu pro
duete, és convenient assolir un nivell de depuració com a 
primera mesura i que hem de pagar to18 igual; en conse
qüencia, d'entrada, a Palma li toca pagar un poc més; expli
qui aquestes coses, veiam si feim un poc de país, perque 
mai aconseguirem del Govern central, mai, vull aconseguir 
moltes coses pero mai demanaré al Govern central que ens 
paguin les depuradores, les hem de pagar nosaltres, perque 
estam en un nivell de depuració molt per damunt la mitja
na de l'Estat espanyol i no die del regne d'Espanya perque 
qualcú m'ho interpreta com a carrega -quan die regne d'Es
panya- perque voldría que Balears paetas amb ~ rei d'Es
panya i no amb el Govern central. 

Aleshores, repassant, repassant tot el debat a la totali
tat, repassant to18 els dictamens, així dones, Sr. Obrador, si 
la llei va esser molt millo rada, hi havia un perill d'inconsti
tueionalitat i gracies a vos tes -per no haver de filar, de do
nar voltes- v<lrem establir aquestes lliberta15 per als ajunta
ments d'actuar d'una manera o de l'altra en la construcció i 
en el manteniment; hi havia un problema d'incompatibili
tat i va quedar resolt; el PSM va presentar una serie de sug-

gerencies quant a la progressivitat, la varem resoldre, etc. 

Aleshores, jo repas el debat a la totalitat, repas les es
menes, repas la interpe¡'¡ació i dic, Sr. Obrador, cree que 
voste no ha entes res i quan jo vaig veure el tríptic que vos
tes varen repartir, em cregui que vaig dir, bé, alabat sia 
Déu! a partir d'ara tot volara, i aleshores comen~rem a 
parlar de coses, del pacte autonomic i parlarem del pacte 
de finan~ment, i direm no es preocupin, home!, si aixo du
ran) vuit mesos, d'aquí a vuit mesos governaran uns altres 
amb els catalans, i supos que el PSM ens ajudaran més que 
del que ens han ajudat vos tes amb el Govern central, i ten
drem resolt eI1SI, i tendrem resolt el finan~ment. 

Em cregui, Sr. Obrador, m'ho ha posat molt fkil, com 
poden repartir per Palma aquest ti pus de tríptic?, com po
den dir que el Batle Fageda diu que pose m recursos? Aixo 
és un estat de dret, aixo és ciutadania; que peguin a la con
selleria i em demostrin que han pagat contribució, que ven
guin els senyors de Palma que diuen que han pagat dues ve
gades, i estudiarem el tema amb malta estima. De manera 
que em cregui, pens que vos te, la veritat, quan surt normal
ment aquí em recorda l'epaca deIs dubtes religiosos que 
diuen a mi em mata o ens maten l'afecció, pero amb el tríp
tic me l'ha despertada, Déu meu! És a dir, me l'ha desper
tada; i a partir d'aquí li die m'aturara el meu partit pero no 
m'atUfanl vos te. 

El consens; Sr. Obrador, jo no sé si vos te ho diu de bo
na fe o ho diu de !Jlala fe, nosaltres hem intentat consen
suar pero com diu En Felipe González el consens no és un 
fi -i Márquez-, President d'un Govern que ha aconseguit 
que fins i tot els pobres puguin anar amb el Financial Ti
mes baix el bra~, fixi's voste si hem progressat; dones, ha 
dit que el consens no és un fi en si mateix, és un instrument 
i nosaltres hem intentat consensuar, la primera vegada res
pectant el Parlament, varem venir al Parlament i varem te
nir els problemes amb les assoeiacions; tot el que a mi em 
varen demanar les associacions, quan varen venir, tot s'ha 
fet; a aques15 senyors de les associacions se'ls ha d'explicar 
la filosofia de la lIei. 

Sr. Obrador, jo pens que voste no governara mai per
que per governar s'ha d'exercir l'autoritat i l'autoritat es fa 
a base d'una autoritat, i vos te, si pensa fer aquí -que no ho 
podrA fer- allo que va fer el PSOE antic amb UCD, que 
allo va esser dinamitar les estructures de l'Estat amb la de
magogia, per llavors trobar un estat de dret simbOlic on es 
diu no pagui, dones a voste tampoc no li pagaran, no Ji pa
garan els impos15, li faran les cases sense llicencia munici
pal, i em diu que el nostre batle diu que posin recursos, 
venga home! 

Voste ha dit, ridiculitzant el Batle Fageda, que deia als 
ciutadans que posassin recursos, aixo em pareix una postu
ra democrAtica, ciutadana, i voste es passeja per tot i diu no 
pagueu perque és una espoliació. 

Sr. Obrador, m'he estudiat ben a fons les xifres, les xi
fres que voste ha dit i o el rebut esta equivocat o afecta a 
més d'un període, no hi surten, així; aquí tenim esta15 com
parats amb Calvia, amb Palma i no surten aquestes xifres, 



DIARI DE SESSIONS / Núm. 27/ 26 de mary del 1992 1249 

poden sortir diferencies de 300 o de 400 pessetes; li vaig dir 
una vegada que tot a110 més que ens podia sortir eren 
10.000 pessetes anuals, mai 3.000 pessetes mensuals. 

Em cregui que davant la interpeHació m'he repassat 
tota la problematica, varem admetre el pagament en la fun
ció cadastral, és a dir, no hi ha cap 11ei del regne d'Espanya, 
no hi ha cap llei ni cap reglament de cap ajuntament on es 
faci un pagament en funció, nosaltres no ho feim encara 
pero esta dins la 11ei que es fara en funció cadastral; miri 
vos te com ho fa Calvia, on paga un habitatge com un hotel 
o un hotel com un comen;, o un hotel d'una estrella com 
un hotel de tres estrelles; voste ha espoliat i ha espoliat 
molt bé, voste ha de tenir un carisma democnltic, voste que 
pot amb una ma, espoliar i amb l'altra aconseguir vots, que 
Déu li doni molts anys de sort! 

Sent, a vegades, canon, la disposició addicional sisena, 
en funció de la ... economica, la bonificació subjectiva de 1'1 
'25; m'agradaria que voste sortís i em digués quines coses, 
-aixa seria positiu, ha dit qualque cosa positiva, voste, al fi
nal, tal vegada per distracció- varen plantejar dins la totali
tat, dins la interpeHació; jo li promet, sap que m'ha quedat 
de la interpel-lació? Una Uei feta amb presses; amb tot el 
meu vigor intel·lectual, veiem que m'ha dit el Sr. Obrador? 
Una llei feta amb presses. 

Sí, Sr. Obrador, els poHtics hem d'anar amb la llengua 
fora, hero d'estar poc temps i ens hem de matar afer feina, 
i la varem fer amb presses perque havfem d'anar amb un 
calendari, i aixo no vol dir res, perque vos te veura perfecta
ment que a nivell de consultes i a nivell de cadencia hem 
anat molt més aviat que el Govern central; i li diré que la 
nostra administració, amb els decrets, amb el consens, amb 
les reunions, ha actuat a un nivell administratiu bastant su
perior a la mitjana del regne d'Espanya. 

VArem baixar un 20% la quota fixa deis habitatges i 
voste, fins i tot, propasa iHegalitats, no li qualificaré, voste 
diu, fins i tot, expoliació i propasa -em pareix, perque ha 
dic de memoria- a l'Ajuntament de Palma que no compleixi 
aquesta llei. Voste, dins CalviA, ni bonifica els ingressos, a 
més a més de fer quota fixa i variable a CalviA paguen mí
nims, encara, mínims, com en el temps de Franco; no té en 
compte la cridada econornica del consumidor, equipara les 
pensions, els hotels d'una estrella als de tres estrelles, eIs 
comergos van tots dins un bombo, paga el mateix una bar
raca d'un pobre com un chalet. 

Té una cosa que es diu dret de connexió, que bé, jo no 
visc a Calvia pero endemés de tot aixo hi ha un dret de con
nexiÓ. 

Sr. Obrador -insistesc- record de la interpeHació el 
problema de la pressa, no record res més; m'agradaria que 
voste em digués quines coses fan falta perque la llei es pu
gui complir amb el maxim rigor, quan realment la cadencia 
dels decrets en permet perfectamet fer front i aquesta en
questa, bé, li mostraré una altra, i li puc dir concretament, 
jo em veig ... ; ahir mateix el Batle d'Alaró, el Batle de Sel
va, la Sra. Ángel m'escriu, avui mateix li he contestat, és a 
dir que avui matf han sortit ja les cartes i hem fet una cosa 

que mai s'imaginaven; la mateixa compensació compta, 
avui mad hem compensat a l'Ajuntament de Calvia a 
compte amb eIs ingressos, que és una cosa que demanaven i 
que han pensat que no fañem; hem compensat amb l'Ajun
tament de Palma, hem pagat a l'Ajuntament d'Alcúdia, de 
manera que, la veritat, em pareix que vostes mai es podien 
imaginar aixo, i aixo és fer país. 

Un dels secrets del canon, el més important, és que 
gracies al canon tenim una independencia d'ingressos en 
relació amb la convergencia de Maastricht que, les perso
nes que governen, i supas que aquest Govern ho fara du
rant molt de temps, podran fer un ús molt racional per fer 
noves inversions dins Balears. 

Senyors del PSM, Sr. Pascual, Sr. Cosme Vidal, els 
prec que apliquin el maxim rigor administratiu, nacionalis
ta, insularista, per fer-nos fer les coses bé pero, per favor, 
no ho confonguin, ens ajudin perque la gent de ciutat, la 
gent d'aquestes illes, no confongui governar amb tirar pe
dres pel carrer. Grac:ies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Forcades. Té la paraula el Sr. Obrador 
dins la qüestió incidental. 

EL SR. OBRADOR 1 MORATINOS: 

Sr. Forcades, jo no \!Ull entrar afer teatre perque crec -
que aquí no és ellloc adequat, ni teatre ni venc a parlar de 
CalviA, perque per a aixo, vos te, té allA el seu grup munici
pal, per si vol anar a discutir. 

Sí vull dir que voste m'ha ratificat en la meya postura 
més que ningú, vos te ja té els cables tan girats que s'entén 
que all0 que jo dic quant que no paguin i que no posin re
cursos, no, no, jo dic que paguin i que no posin recursos 
des deis ajuntaments, si s'han de posar recursos que sigui 
una decisió lliure del ciutadA, jo dic -perdoni-, ni una sola 
vegada m'haurA sentit dir, ni una sola vegada, i en el debat 
de l'altre dia aquí li vaig dir ben clar, si una llei s'aprova 
s'ha d'aplicar, ni una sola vegada, ni una sola paraula m'ha 
sentit ningu dir mai per dir que no es pagui; aixo li vull 
aclarir. 

Si voste empra un tríptic, si vos te, emprei el que em
prei, digui qui l'ha fet, i endemés li vull dir que no és aques
ta la postura que hem defensat, i en la roda de premsa, da
vant tots els mitjans de comunicació, es va dir ben cIar, no 
defensam de cap manera que no es pagui, perque una llei 
és per complir i s'ha de pagar; si defensam, donada la bar
baritat de l'aplicació d'aquesta llei i l'espoliació que signifi
ca aquesta llei, que els ciutadans manifestin la voluntat de 
suspendre l'aplicació en tant que no es pugui arreglar, a es
ser possible, el mínim o el maxim de desfets que ha dut 
aquesta llei; i voste no me n'ha contestat ni un, voste ha 
parlat de Calvia, de coses que ni coneix, li han informat 
molt malament, pero voste vagi a CalviA i ha demani. 

Jo l'única cosa que li vull dir és que jo li he dit que di
uen que recaptaran 5.000 milions de pessetes -diuen-, d'a-
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quests 5.000 milions, amb pressuposts, explicat pels conse
llers i gravats en aquesta Cambra, s'ha dit que 2.840, exac
tament, per a transferencia de capital, se'n van a IBASAN, 
774 a IBASAN per a noves inversions, i si sé sumar aixo 
signifiquen 3.600 i busques de milions de pessetes i vostes 
diuen que per a indemnitzacions n'aportaran 2.000, i aixo 
vol dir 5.000 i busques de milions, que són més deis que 
vostes diuen, i aixo no ho ha rebatut de cap manera; jo li 
die que d'aquests 5.000 i busques de milions, eIs ciutadans 
de Palma n'aportaran 2.600, de 2.600 a 2.700 milions de 
pessetes, i són aquells qui recapten. 

Jo li assegur que molts d'aquests ajuntaments que ha 
dit, i jo també he parlat amb ells, estan contentíssims, enca
ra no han aplicat el canon, pero esperi, llavors diuen ja 
vendr~ el Sr. Cañellas i l'aplicar~, perque aixo sí que ja els 
assusta més, perque aixo d'aplicar-lo és l'hora de la veritat, 
i ja en sentirem escalnar quan s'apliqui, fins i tot d'aquells 
que estan tan contents, com deien a Menorca, com va dir 
voste a Ciutadella Mallorca pagaria les depuradores solida
riament. Jo l'única cosa que li dic no és negar-li la solidari
tat que hagin de tenir tots els ciutadans d'aquesta illa per 
fer país, ja m'hagués agradat que el seu Govern hagués ten
gut més aquesta sensiblitat i no centralitzas un institut in
controlat, que no el controlen els ciutadans ni les organit
zaeions que executen i que tenen la responsabilitat aquí i 
centralitzar-ho tot en mans exclusives d'una conselleria del 
Govern i d'un institut. 

Ja m'hagués agradat més que hagués recollit aquelles 
idees de que parl~vem aquí tots perque fos a través deis 
conselIs insulars, perque fos una coHaboració a través del 
sistema de mancomunar serveis a través deis ajuntaments, 
pero aixo ja és aigua pass ada perque la llei esta aprovada. 

El que nosaltres li deim, i li. insistesc, voste té el cable 
tan girat que es pensava que quan deia jo allo de no posar, 
que trobava que el batle digués que no afavorís per dir aixó, 
que posassin recursos els seus ciutadans, perque em pareix 
un contrasentit de la seva autorítat, ell ha d'executar una 
llei i a mi em sabría molt de greu que una batlesa o que un 
batle del nostre partit digués concretament als seus ciuta
dans que posin recursos, em sabría molt de greu i els ho 
criticaria, evidentment perque me'n sabria moltíssim més si 
diguessin que no han de pagar, els ciutadans han de pagar 
perque aquesta llei esta aprovada per aquest Parlament. 

Per a aixo venim en aquest Parlament i li deim Sr. Ca
ñellas, com a responsable d'aquest Govern, per favor, sus
pengui l'aplicació de la lIei, suspengui l'aplicació de la llei, 
faci durant uns mesos, no passa res, no es morira ningú en 
aquest país perque suspengui la llei, durant Bquests mesos 
que pugui estar suspesa es facin eIs reglaments, es debatin 
els problemes que tenen, es facin eIs plans d'inversions que 
vostes diuen; ahír mateix i despusahir li venien associacions 
que a través del canon finaciarien no sé que per a l'aigua, 
que durien l'aigua de la costera, no sé quantes coses més i 
que tendrien l'aigua més bona del món, i aixó em pareix 
molt bé pero ho diguin i ho concretin o ho pos in per escrit 
i diguin d'aquests doblers treurem doblers per a aixó. 

Parlen d'inversions d'll i de 12.000 milions de pesse-

tes, concretament per a noves depuradores i tampoc no ens 
quadren els números, de cap manera, no hi surten; i aixó és 
el que volem dir, si tot aixó és veritat, quina pena costa sus
pendre la llei, fer tots el reglaments, discutir-la, establir-la i 
aplicar-la correctament, i així evitar el caos que es crea, i ai
xó no ho die jo, ho diu el mateix Arturo Cadenas i ho diu la 
mateixa Palma, que per favor no aturin de pagar els rebuts 
a EMA Y A. que no aturin les domieiliacions bancaries, per
que aixó pot crear una distorsió greu que llavors faci invia
ble o inaplicable el mateix canon. 

A mi en cap moment -insistesc-, i aixó sí que ho remar
caré, no m'haura sentir dir mai que no paguin, mai! 1 insis
tese, tal vega da aixó ho hagués dit voste, jo mai, ni tan soIs 
m'ha passat pel meu subconscient; m'ha passat pel meu 
subconscient la finura que com és possible que una persona 
revestida d'autoritat, que té l'obligació d'aplicar una lIei 
aconselli a qui s'ha d'aplicar que recorri aquesta llei, aixó sí 
que em pareix una incoherencia i ho vulI dir aquí, no alIó 
altre, que aquests ciutadans creguin que ho han de fer? Són 
ben lIiures de fer-ho i crec que tots hem de fer que els ciu
tadans compleixin la lIei, que posin recursos?, em pareix 
molt bé peró per decissió seva, no per decissió nostra, no 
per decisió d'aquells que hem discutit i votat aquí una llei i, 
endemés no per aquells que tenen autoritat per fer-Ia exe
cutar. 

.Aixo és el que li demanam, no demanam ni tan soIs 
que la llei es canvil, ni demanam absolutament res, deim 
que almanco s'aturí i que s'arregli aixó, que no és possible? 
Jo li he parlat de quaranta-un ajuntaments, i d'aquests 
ajuntaments que estan contents, si són els que estan més 
contents perque encara no l'han aplicat i perque saben que 
aixó de la recaptació a segons quins ajuntaments ja veurem 
com es fara, ja veurem com es fara, i aro t'ho diuen, a peu 
pla; i d'aixó, tampoc no n'estic satisfet. 

Jo li vull dir, Sr. Forcades, que no canvi'i de personat
ges, perque evidentment aquesta llei té un protagonista i el 
protagonista és el President d'aquest Govern; va esser el 
primer impost d'aquesta legislatura posat per aquest Go
vern, i la primera actuació forta que s'ha posat durant 
aquesta legislatura. 

Jo entenc que pel volum que significava i quan parlo 
d'espoliació li vull dir una cosa, jo no parlo d'espoliació 
perque s'hi robi, parlo d'espoliar en el sentit que, per ven
tura, com aquella peHicula que projecten a Palma o que -
l'han acabada de projectar fa poc, és El rey pescador, hi ha 
gent que cerca un sant grial i com que se n'han gastat molts 
amb aquest sant grial llavors s'aplica un sistema d'imposts 
que aixó sí que és espoliació legítima, peró espoliació. 

Aquesta espoliació és la que es fa quan s'obliga a una 
solidarítat, jo consider desmesurada, consider injusta i con
sider que endemés ni tan soIs és de sentit comú aplicar-la 
en aquests moments a aquells que precisament, en aquests 
moments, i he esmentar aquests quatre ajuntaments que 
són els que el tenen en marxa, i insistesc, i ho he dit, deis 
quaranta-un n'hi ha que diuen que l'aplicaran d'aquí a uns 
mesos, el més d'abril, el més de maig, el mes de juny, etc., 
peró que en aquests moments no l'apliquen, els únics que 
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l'apliquen són aquells ajuntaments que li he dit, i m'agrada
ria que quedas clar aquL 

Quant al tema de Calvülli aconsell que vagi a Calvia i 
ho discuteixi alla si ho vol discutir. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Obrador. Per tancar la qüestió, té la pa
raula el Conseller Sr. Forcades. 

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

Gracies, Sr. President. Tots li entenen a110 del sant 
grial, jo no ho he entes molt bé pero, en fi, vos te amb aixo 
em duu avantatge. 

Bé, Sr. Obrador, estic molt content que voste em digui 
que nO va pel carrer, que no va a les associacions de velns a 
dir-los que no paguin, n'estic molt content i li agraesc, pero 
insistesc que crec que, estiguent en un estat de dret, em pa
reix exemplar la postura d'un balle que digui les persones 
que creguin que estan perjudicades que posin un recurs, i 
aleshores a mi m'agradaria saber qui són els ciutadans de 
Palma, per exemple, ja que parla m de Palma, perque real
ment pareix que no parlam de Palma, supos que el Sr. Cos
me em farA un escllndol d'aquí a una estona; així dones els 
senyors que diuen que han pagat tant que ho diguin, que 
ho demostrin, etc 

Pero vos te imagini que aquí digués, un tríptic del PP o 
d'altre partit no a la renda, no a la renda per la mala gestió 
del Govern central, no a la renda perque no volem pagar 
tal cosa, no a la renda, bé, que en pensarien vostes?, i que 
consti que ho he fet molt ... ; jo crec que rcalment la guerra, 
des de sempre el Partit Socialista em predica la guerra a 
quí dedins, i la guerra l'hem de dur aquí dedins perque de
mocrAcia és discussió, democrAcia és disputa, democracia és 
canviar idees, i a través d'aquestes interpeHacions i d'a
questes mocions, s'acceptin o no s'acceptin tots aprenem 
mOlt, i jo, a vos te, l'he escoltat i voste avui ha vengut amb 
xifres, i si li he parlat de CalviA -insistesc, Sr. Obrador- si hi 
ha qualque batle de qualque ajuntament de Mallorca, de 
Menorca o d'Eivissa i Formentera, del PP, del PSOE, 
d'UM, deIs independents, del PSM, que aquest conseller no 
l'hagi tractat institucionalment em denunciY dins el Parla
ment; jo, a CalviA, no hi he posat eIs peus, Déu m'alliberi!, 
només faltaria que també s'hagués dit no sé que del Conse
ller d'Hisenda; bé, jo no puc anar a Calvia ni a parlar d'a
quest tema amb l'oposició del PP, he demanat al meu equip 
que em duguessin les tarifes, he fet clllculs, m'han dut el re
glament i diu "artlculo sexto: exención i bonificaciones; no se 
concederá exención ni bonificación alguna", per cert, no estA 
en catala, esUI en castella, també Calvii1 ha de prendre nota 
perque no sempre hem de pagar els mateixos; aleshores, si 
el paper de l'ajuntament diu que proposen que l'ajunta
ment acordi suspendre el cobrament de l'anomenat cllnon, 
aixo és una iHegalitat, és proposar la rebel·lió fiscal, plan
tegen coses fora de termini, i si li parlo de Calvia és perque 
com que voste parla d'espoliacions, jo bonament, com a 
economista, amb tots els meus resp~tes, pens que l'únic . 

que ha espoliat al poble, a posta, amb les tarifes que li he 
esmentat. Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Forcades. Passam a les intervencions deis 
altres grups. Pel Grup Parlaqmentari MIXT, té la paraula 
el Diputat Sr. Pascual. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Jo quan vaig llegir 
la moció, quan he llegit la moció del Grup Parlamentari 
SOCIALISTA, en el seu primer punt diu que el Parlament 
insti el Govern que presenti un projeete de llei urgent i per 
lectura única, per lectura única si tots eIs membres estan 
d'acord, que suspengui temporalment l'aplicació de la llei; 
jo immediatament me n'he recordat d'un artide que vaig 
llegir abans de final d'any, a l'ABe, curiosament, i es diu 
Razones para el aplazamiento del nuevo Impuesto de Activi
dades Económicas, i qui signa aquest document és l'IJ.lus
tríssim Sr. Balle de Madrid, Don José Maria Alvárez del 
Manzano y López del Hierro . 

És cIar, quin és el joc? A Madrid tenim un Govern so
cialista que crea imposts, tenim un Govern que resulta que 
engl!,any ens ha pujat un punt l'IV A, ens entra en vigor un 
Impost d'Aotivitats Economiques que també, quan es va 
fer, no es tenia ni idea del que suposaria; i resulta que 1'0-
posició, en aquest cas, el Batle de Madrid, que és qui estA 
en el partít de l'oposició, demana la suspensió d'aquest im
post; pero resulta que el mateix Batle de Madrid, quan fa el 
reglament provisional aplica la tarifa mllxima, aixo sí, apli
ca la tarifa mllxima, 1'9; després diuen que la varen baixar a 
1'7, d'aixo, no n'estic segur pero més o manco és el que he 
sentít a dir. -

I aquí resulta que, és cIar, el Partit Socialista estA en 
l'oposició, nos al tres també, el Govern del PP governa i 
també posa imposts; i ens posen un impost de sanejament 
que és el mes car d'Espanya, el més car d'Espanya, molt 
més car que el de Catalunya, malt més car que el de Navar
ra, molt més car que tots els que conec, fins i tot els de Ca
talunya i Navarra, aquest dos és segur. 

Bé, estam amb aquest joc floral, que aixo no prospera
rA aquí, a Madrid tampoc no va prosperar, i jo no sé quin 
és l'objecte de tot aixo, pero sí esta clar que nos al tres ens 
varem oposar al cllnon de sanejament i vArem demanar la 
rebaixa del 40% concretament, perque varem fer uns nú
meros, en llevar les amortitzacions, no sé quines coses i ens 
sartia aquesta xifra, cree que havia de quedar en un 60%; i 
resulta que després de l'aprovació deis pressuposts, ara s'ha 
aconseguit amb el nou financ;ament autonomic uns ingres
sos addicionals, nosaltres varem dur una proposta de reso
lució que la Mesa no ens va acceptar pero que acceptam les 
resolucions de la Mesa, naturalment, que deia que s'apli
cassin, que es rebaixi el cllnon de sanejament i que aquests 
altres doblers que vénen de Madrid serveixin perque aques
ts imposts que hem de pagar aquí siguin més barats. 

1 el Sr. Forcades h~ parlat molt encertadament de l'a-
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tontas, i quina és l'autontas d'un impost? L'autontas d'un 
impost és el seu destí, i a un impost nou se li dóna una au
toritat quan serveix per finan<;ar nova inversió; i resulta que 
del canon de sanejament, és més de la meitat -i aixó ho he 
de comprovar amb les xifres, que les tenc dalt perque no les 
he davalllades- va per finan<;ar el 39% d'increment de la 
despesa corrent del pressupost de la Comunitat Autónoma. 

Per consegüent, mal es pot parlar d'autoritas; dic fer 
país, s'ha dit moltes vegades aquí, fer país amb aquest im
post; jo tene por, tenc ansia que moltes colonies es varen 
rebelar contra la metropoli perque posaven imposts, i a mi 
em pareix que posar imposts sense autoritat no és fer país, 
em pareix; com tampoc no és fer país fer un paete auto no
mic des de Madrid per dir-nos quina autonomia hem de te
nir. 

En resum, jo no voldria intervenir massa més perque 
tampoc no tenc massa temps; el Partit Socialista i el PP, si 
es mira la seva globalitat a tota Espanya en materia d'im
posts i en materia del pacte autonómic, són dos partits in
tercanviables, aBo que un fa aquí l'altre ho fa a Madrid i 
se'n van tots dos a Madrid per dir el que hem de fer nosal
tres en el cas de l'autonomia. 

Per consegüent, i cenyint-nos ja a les mocions, en pri
mer lloc allo de la lectura única no té sentit que es digui en 
una proposta, Sr. Obrador, aixo el seu grup ho sap perque 
si un grup parlamentari vol fer una esmena, una llei, ha de 
tenir dret afer l'esmena; pero de qualsevol manera, encara 
que no hi hagués aquest detall, nos al tres ens abstendrem 
quant a la suspensió temporal, i també hi ha més raons per 
a I'abstenció, perque els dos reglaments que falten, que són 
el d'indemnitzacions i el regulador d'inversions, pens que 
no són incompatibles encara que l'impost vagi endavant; 
l'important és el que s'ha fet més l'ordre que el desenrotlla, 
que ha sortit fa molt poco 

Nosaltres estam en contra del canon i nosaltres volem 
que es rebaixi aquest canon perque és el més car d'Espanya 
encara que el Sr. Conseller diu que no, que m'ho demostri, 
de moment és el més car d'Espanya. 

Oesprés, evidentment, que es basi en els decrets regu
ladors, s'han de fer, el que passa és que durant la suspensió 
no, perque nosaltres, aquesta suspensió, també ens absten
drem, o sigui, en aquest segon punt perque parla de la sus
pensió i la tercera i la quarta les votarem a favor; o sigui, -
s'han d'articular els mecanismes per consensuar les esmen
tades disposicions amb els afectats: usuaris, empreses con
cessionaries i ajuntaments; sí, senyor, i també que la Junta 
d'Aigües procedeixi a abonar als ajuntamentstie forma im
mediata les despeses de depuració, també les votarem. 

Pero, en resum, tornant a aixecar la vista per damunt 
del detall deIs quatre punts de la moció, i per acabar jo vull 
dir que UIM i la FIEF volem fer país i no volem pagar amb 
imposts el que no s'ha de pagar amb imposts; i esperam go
vernar, aixo sí, perque jo no sé si ells governaran mai, no
saltres sí; i també, per cert, i per acabar li he de dir que 
amb tot aquest desgavell d'acusacions, d'anades i tornades 
no tenim cap intenció d'organitzar cap "intifada". 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pascual. Pel Grup Parlamentari PSM 
EEM, té la paraula el Sr. Sampol. 

EL SR. SAMPOL I MAS: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Oiputats. Ens tro
bam amb un tema molt delicat, espinós, difícil; d'una banda 
una llei controvertida, tramitada precipitadament, que per 
mor de la seva complexitat té una reglamentació complica
da pero, en definitiva, és una Bei aprovada pel Parlament 
de les Illes Balears amb els vots en contra de tata l'oposició 
pero aprovada pel Parlament. 

O'altra banda, i ja ho preveiem en el debat de presa en 
consideració de la lIei, una gran oposició popular una vega
da que es coneixen o es pateixen les repercussions de I'im
post. 

Tenim, per tant, una lIei inspirada en bones inten
cions: el sanejament i depuració de totes les aigües resi
duals de les Illes Balears, que a la vegada podria contribuir 
a frenar el consum d'aigua potable, desgraciadament -i no 
volem ni ara és el moment- no podem obrir un altre debat 
sobre aquest tema perque ja el tenguérem; la quota fixa, al 
nostre entendre, no aconsegueix aquest proposit quan gra
va per igual els petits i grans consumidors, amb matisos; re
sulta dificil d'explicar que sigui més elevat el rebut del ca
non de sanejament que el rebut de consum d'aigua quan es 
paga la tarifa mínima o per consums molt baixos; mentres
tant hem entrar en un carreró de dificil sortida, les asocia
cions de velns oposades frontalment al canon, les conselle
ries que treballen contra rellotge per redactar uns regla
ments que dificilment poden solucionar els problemes 
plantejats, un partit de l'oposició que furga dins la llaga i 
presenta una moció que posa entre l'espasa i la paret el 
Govern. 

Respecte d'aquesta moció, la postura del PSM i EEM 
és, diríem, poc contradictoria, ho reconeixem, al final ho 
explicaré. A pesar d'aixo creim que sera poc efectiva aques
ta moció perque entra en una dinamica de postura de for<;a, 
quí té més poder, la pressió popular contra un impost o la 
majoria absoluta en el Parlament de les Illes Balears? Arri
bat a aquest punt voldríem fer una reflexió per intentar que 
aquest debat no serveixi únicament per desgastar el Govern 
sinó per estudiar si hí ha fórmules possíbles per acceptar 
les justes ilegitimes reivindicacions ciutadanes. Que és més 
important, que avui en surtí un grup guanyador, que s'im
posi la majoria o que s'arribi a compromissos que aconse
gueixin l'acceptació ciutadana de la llei i els ciutadans vegin 
compensades les contribucions especials, pagades si és el 
cas? I és obligada la reflexió dins el context que provoquen 
aquestes situacions. 

És evident que cap govem o ajuntament posa o puja 
els imposts gratu'itament, sinó que ho fa obligat per unes 
necessitats de finan<;ament, per aixo quan el nostre grup 
denuncia els greuges que patim les Illes Balears quant a un 
financ;ament injust, quan denuncia m el deficit en inversions 
públiques i e!s serveis públics no. dotats adequadament, 
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plantejam el tema de fons, anam al bessó del problema; i 
mentre aquesta situació d'injustícia contra la nostra comu
nitat no es resolgui els problemes s'accentuaran. 

S'aturin a pensar un moment cap on anam, des de la 
responsabilitat de govern que tots tenim, que ja tenim ara 
mateix: uns en el Govern, altres en els consells insulars i al
tres en els ajuntaments; cap on anam?, quin futur prepa
ram als ciutadans d'aquestes illes? Una tributació elevada 
per imposts estatals, Balears és una de les comunitats de 
més tributació per capita, l'angoixa per l'entrada en vigor de 
l'Impost d'Activitats Economiques, el Consell Insular de 
Mallorca té pressupostat un 39'5% més del que recaptava 
per Uicencia fiscal l'any passat, ara el canon de sanejament 
que, per als petits consumidors, per als més modests suposa 
doblar la quota que pagaven de l'aigua; esta en projecte un 
consorci d'inversió i manteniment de les xarxes d'aigua po
table en els municipis petits, que es finan~ran amb una 
nova taxa sobre l'aigua; l'Ajuntament de Palma posa con
tribucions especials per a obres, per a les quals ja s'havia 
pagat fa nou anys. 

Sres. i Srs. Diputats, cap on anam? Que siguem la co
munital amb més renda per capita no vol dir que tots els 
habitants d'aquestes illes siguem rics, al contrari, de cada 
dia hi ha més desiguattats, més famHies que tenen dificul
tats per arribar a final de mes, que sobreviuen fent dues o 
més feine.>, pagesos que han d'abandonar la terra, comer
ciants q'le veuen amb ineertesa el seu futur, i aixo no és de
magogia, aixo és una realitat de cada dia. 

Per tant, senyors del Govern, senyors del PSOE, al 
marge del resultat d'aquesta moció d'avui o de la votació, 
crec que hem de prendre consciencia de la situació, la qual 
comen~ a esser gravfssima en aquesta terra; el Grup SO
CIALISTA, en Uoc de justificar uns acords que si bé han 
millorat el finan~ment són injusts i negatius per als habi
tants de les Illes Balears; facin arribar al Govern eentralla 
preocupació per un futur ineert que tenim; el Govern -no 
hi és el Sr. President en aquest moment, llastima- ha d'a
doptar una actitud de dülleg i ha d'acceptar aquestes reivin
dicacions ciutadanes que suposen corregir unes injustícies, 
uns greuges comparatius entre els ciutadans; no facin bra~, 
un torcer bra~s, d'aquest debat, sinó que adquireixin, assu
meixin cada un el seu compromís. 

I quin és el compromís del Govern? Per a nosaltres al
guns deIs compromissos que el Govern hauria de prendre i 
que figuren en la Llei del canon, és a dir, que són uns com
promíssos presos per aquest Parlament, serien: primer, ava
luar les necessitats deIs municipis que han fet inversions en 
depuració i quantificar les que es pensen realitzar i el ca
lendari previst; segon, accelerar la substitució de la quota 
fixa per un percentatge sobre el valor cadastral de l'immo
ble que fara més justa i redistributiva la quota fixa, aixo 
també esta en la llei; i tercer, consensuar els acords i regla
ments amb els representants deIs coHeetius afectats. 

Ara bé, el ciutada que amb contribucions espeeials o 
amb imposts elevats ha pagat totalment o parcialment unes 
depuradores, com ha de recuperar les quantitats que ara se 
li tornen a exigir vía imposts? Aquest és el tema plantejat 

realment i que té d'ungles els ciutadans de Palma. 

La solució, al nostre entendre, esta en: primer, el Go
vern, complint la disposició addicional segona i la disposi
ció addicional sisena, compensara o indemnitzara els costs 
de depuració que realitzen els ajuntaments i les inversions 
ja realitzades; segon, si suposam que aquestes indemnitza
cions són acceptades pels ajuntaments i pels coHectius de 
velns, aleshores correspon als ajuntaments retornar als ciu
tadans els pagaments realitzats, l'ajuntament ho recupera 
del Govern i ho ha de retornar als ciutadans; com fer-ho? 
Senzillament, amb inversions reals o amb disminució de la 
pressió fiscal, disminuint el tipus aplicat sobre l'Impost de 
Béns Immobles de naturalesa urbana. 

Per tant, hem d'exigir, ja sigui com a oposició o com a 
contribuents: primer, que les indemnitzacions siguin cor
rectes i ajustades a la despesa en depura ció deIs ajunta
ments i a les inversions realitzades; segon, que aquests in
gressos percebuts pels ajuntaments retornin als ciutadans 
en la proporció que aquests contribuiren mitjan~nt la dis
minució de la pressió fiscal o noves inversions consensua
des amb les entitats ciutadanes. 

Aquesta, segons el nostre modest punt de vista, és l'ú
nica manera d'arribar a una situació justa. Per tant, el Grup 
PSM i EEM, acceptant que s'ha passat l'arada davant el 
bou, que efectivament, primer, abans de cobrar els rebuts, 
s'haurien d'haver redactat els reglaments, entenem pero, 
que aquesta tramitació -acap Sr. President- per via d'urgen
cia d'una llei tal vegada no arribi a temps de veure publi
cats els reglaments; diffcilment ho suspendria, a aixo. 

La nostra postura sera, en aquest cas, la mateixa del 
Grup MIXT, ens abstendrem en el primer i en el segon 
punt de la moció i votarem a favor del tercer i del quart. 
Una reflexió -en vint segons, Sr. President-, ja ho deia el Sr. 
Pascual, jo cree que quan governam i aquí hi ha un partit 
que governa I'Estat i un partit que té majoria absoluta a les 
Illes Balears, ens hauríem de deixar de postures infantils, 
nosaltres ens hem abstingut en els ajuntaments qua n s'han 
presentat mocions per demanar la suspensió de l'Impost 
d'Activitats Economiques, avui ens abstenem aquí quan es 
demana la suspensió del canon de Sanejament d'Aigües, 
no hem d'entrar dins aquestes batalles per demanar la sus
pensió, perque un impost l'hagi posat un o I'hagi posat l'al
tre; hem d'acceptar el joc democratic, a nosaltres no ens a
grada aquesta llei, votarem en contra d'aquesta llei pero el 
Parlament de les Illes Balears amb aquestes qüestions és 
sobira i la respeetam. Gracies. 

(El Hble. Sr. Vicepresident Segon substitueix el Molt 
Hble. Sr. President en la direcció del debat). 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Sampol. Pel Grup Parlamentari PP
UM, té la paraula la Diputada Sra. Salomo 

LA SRA SALO M 1 COLL: 

Moltes gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats:.. El 
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Sr. Obrador ens dei a que l'Ajuntament de Palma recaptara, 
amb el canon, 2.500 milions de pessetes; nosaltres, els estu
dis que ens han fet eis distints economistes de la conseUeria 
han arribat a la conclusió que una xifra aproximada o esti
mada deis ingressos que se'n treuran de l'Ajuntament de 
Palma són uns 1.362 milions de pessetes. Sr. Obrador, no 
vulgui esser més papista que el Papa; amb aquest tema crec 
que els que han fet la llei en saben més que voste. 

No dubto ni per un moment que el grup que ha pre
sentat aquesta moció estar:l a favor de la consecució de 
l'objectiu que s'ha marcat el meu grup; millorar la qualitat 
de l'aigua potable i que ni una sola gota d'aigua bruta de 
clavegueram se'n vagi a la mar sense previa depuració, la 
qual cosa ens fa endevinar com a conseqüencia logica de la 
seva postura, que estan a favor de l'esperit pero en contra 
de la forma de la llei. 

Aixf em permetin que eis faci una pregunta, per que 
no varen presentar un text alternatiu a aquella lIei, a la Llei 
9/1991? No em digui que tenia por, la seva obligació era la 
d'actuar efica~ment en el seu moment i presentar un text 
alternatiu, pero no, varen optar únicament per presentar 
un conjunt d'esmenes, i per que?, ja est:l ben cIar, han en
focat la seva actuació per valer salvaguardar i emmascarar 
tota una maquin:lria d'oportunisme polític, no es podien 
arriscar en bé del nostre poble a oferir una alternativa, un 
teX! alternatiu, un text ben fet i que don:ls resposta ais pro
blemes de les aigües a Billears? Pero, és clar, qui sap, tal ve
g~da, d(!nada l~ perfecció d'aquesta, el meu grup hagués 
pogut votar a favor del PSOE i, és dar, d'aquesta manera
s'hagués tudat la rendibilitat política d'aquesta qüestió. 

Ara, sense més dilacions, passaré a donar una resposta 
detallada, punt per punt, a allo que és la seva moció. Res
pecte del primer punt, que se suspengui temporalment l'a
plicació de la Llei 9/1991 mentrestant no estiguin publicats 
eis reglaments i decrets que la desenrotllin; bé, sense fer un 
estudi de dret administratiu és fllcil observar la tllctica habi
tual de l'Administració de l'Estat de desenrotllar les lleis 
tributllries estatais a través d'un reglament aprovat amb 
posterioritat considerable a la llei desenvolupada; per tant i 
un exemple d'aquest podria esser l'Impost de Successions i 
Donacions perque, des que es va aprovar aquesta llei varen 
passar quatre anys fins que es va aprovar el reglament defi
nitiu. 

Per tant, pensam que el Govern d'aqueixa comunitat 
autonoma no va tan malament quan en l'espai tan sois de 
tres mesos ha publicat el decret que desplega el canon de 
sanejament i, d'igual manera, l'ordre de la conselleria. , 

La publicació quasi imminent en el BOCAlB d'un al
tre decret sobre les indemnitzacions a ajuntaments i a al
tres entitats públiques pel cost de conservació, manteni
ment i explotaeió del servei de depuraeió d'aigües. 

Només queda, dones, en el dia d'avui, que es publiqui 
el reglament en materia de cost d'instal-lacions de noves in
versions i la regulació de les amortitzaeions de les inver
sions ja existents. Temes, aquests, que estan en estudi en 
l'aetualitat per part de les distintes conselleries i del nostre 

grup parlamentari, i que en molt poc temps s'aprovaran. 

De la seva aetuació es despren el següent: llaneen una 
crida en un primer moment perque la llei surt precipitada
ment sense atendre els sectors implicats pero llavors, en 
una segona fase, reprotxen el que consideren un retard a -
l'hora de treure el reglament i que nosaltres entenem com 
a tr:lmit indispensable voler escoltar amb deteniment les 
associacions, transportistes, subministradors i ajuntaments; 
qui ho enten, aquest embolic? 

Reconeguin, amb un necessari examen de consciencia 
que quan demanen la suspensió de la llei no han pensat se
riosament el que implicaria tal mesura; no han volgut plan
tear-se la cat:lstrofe que suposaria que un munt de projec
tes de millora d'ampliació de noves depuradores se n'anlls 
per les bardisses, confessin que no han pensat en les conse
qüeneies per a algunes de les nos tres platges, que s'hi tro
bin en condicions poc optimes aqueix estiu en vista a una 
bona imatge turística, recordin que aixo és el nostre pa de 
cada dia. 

En conseqüencia, el grup parlamentari que jo repre
sent no pot donar suport a aquest primer punt de la seva 
moCÍó. 

El segon apartat de la moció arrenca de l'acceptació de 
l'anterior, com a punt de partida i, evidentment, com que 
no ho hem fet aoo abans, ara tampoe no ho farem; pero si 
que li vull fer una serie d'observacions: la primera, no em 
digui que quan parlam del contingut del Decret regulador 
d'indernnitzaeions hi ha maldat, falllcies o Ilnim d'enganar 
ningú, i amb aixo respone a una serie de comentaris que -
m'han arribat. 

El fet que se suprimeixi la paraula inversió no emmas
cara cap maquinació, llegeixi's bé tot el deeret i es trobar:l 
que en l'exposició de motius es diu ben dar, deixam per a 
una altra norma del mateix rang la regulació deIs costs 
d'instaHació de les noves inversions contemplades en el 
mateix article de la llei aoo com la regulaeió de les amortit
zacions de les inversions ja existents. 

Segon punt que m'agradaria puntualitzar, el meu grup 
i el Govern, conscients de la preocupació i en vista que hi 
ha einc ajuntaments que ja han presentat una sol·licitud per 
a noves inversions, s'ha pensat una solució perque des d'ara 
les puguin posar en marxa. 

Respecte del tercer punt de la seva moció, que s'han 
de consensuar eis reglaments amb els afectats; Sr. Obrador, 
fa quasi tres mesos que ens hi pegam, fa quasi tres mesos 
que estam en contacte permanent amb els ajuntaments per
que ens facilitin dades de tots i de cadascun deis municipis 
de les nos tres illes. S'ha enviat documentació a les associa
cions de consumidors, a les associacions d'empresaris, tam
bé hem mantingut una serie d'entrevistes amb les empreses 
subministradores per comentar el reglament i les possibles 
suggerencies ja que seran els ml\xims responsables de la 
gestió i de la recaptació del tribut; hi ha una mitjana de deu 
consultes telefoniques dillries amb els ajuntaments, empre
ses subministradores i contribuents, etc, etc, etc. 
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Si tot el que li acap de dir no és un intent ciar i evident 
de consensuar amb els afectats, ja em dinl que éso 

Per una altra part i a I'objecte de facilitar l'aplicació de 
les facturacions de les entitats subministradores en la liqui
dació del canon s'ha elaborat un programa de gestió d'ai
gües, de principi fins a final, no tan soIs hi figura el menú, 
el qual permetra fer una completa aplica ció i seguiment del 
canon am com la pertinent facturació de I'entitat subminis
tradora. En conseqüencia, en aquest tercer punt de la mo
ció, no té massa sentít ja que el Govern ho fa en aquests 
moments. 

Per acabar, respecte del quart punt, ens demanen que 
la Junta d' Aigües aboni als ajuntaments que donen el ser
yei de depuració de forma immediata i amb caracter de a 
compte les despeses de depuració en el cas de no aproYar
se la suspensió de la Ilei. 

Si no s'han d'enfadar, Sres. i Srs. Diputats del PSOE, í 
amb el maxim respecte cap a vostes, els diría que el tren els 
ha passat per davant i no se n'han adonat, ni tan sois I'han 
vist; el que vostes ens proposen es va aprovar en el Consell 
de Govern dia 27 de febrer, ja esta aprovat i endemés ja hi 
ha quatre ajuntaments que ho tramiten, entre aquests el de 
Calvia, el de Puigpunyent i el d'Alcúdia. 

En conclusió, jo els demanaria que el tercer i el quart 
punt d'aquesta ~oció fossin retirats ja que el Govern ha fet 
el que vos tes ens propasen en- aqucits dos punts. Moltes 
gracies. 

(L 'Hble. Sra. Vicepresidenta Primera substitueix I'Hble. 
Sr. Vicepresident Segon en la direcció del debat). 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Salomo Té la paraula el Sr. Obrador. 

EL SR. OBRADOR 1 MORATINOS: 

Sres. i Srs. Diputats. Bé, a mi m'agradaria retro bar el 
que hauria d'haver estat el debat d'avui, perque em pareix 
que no s'ha entes bé que voUem dir; supós que qualque in
tervenció per part del Govern ha fet que precisament en
trassim en unes altres discussíons i no en la discussió que 
pretenia la mateixa moció que presentavem. 

És a dir, és cert que hi ha Ileis en que no s'apliquen re
glaments, és cert que hi ha l1eis en que els seus reglaments 
han mogut molt més enlla deIs anys, fins i tot anys a I'hora 
d'aplicar-les pero també em reconeixin una realitat, aques
ta !lei era una l1ei complicada, una llei no consensuada, per 
tant una llei que neixia passada pel rodillo; és a dir, aquí 
practicament tots els grups, a excepció del Govem, votarem 
en contra una llei que a nivell social, se'n recordin, totes les 
associacions de consumidors, els empresaris, ajuntaments, 
problemes de discussió, tates les oposicions fetes, és lógic, 
una !lei feta i aprovada dia 27 de novembre pel Butlletf Ofi
cial i que s'ha d'aplicar 1'1 de gener, a partir d'1 de gener ja 
s'havien de canvíar els sistemes, una !lei dificil d'aplicar, 
complicada i a més arnés aplicava un canon de- que ja no 

vu!l discutir les xifres, les veurem al final; jo me'n record 
que vaig presentar precisament aquí el que significaria el 
canon en xifres, i em pareix que són centims les diferencies 
que hi ha entre el que estimavem que costaria i el que s'ha 
d'aplicar. 

Aquí s'ha dit molt si una llei de Madrid o no una llei 
de Madrid, perdoni jo he vengut a parlar en el Parlament 
de les Illes Balears com a socialista de les Illes Balears, com 
a portaveu d'un Grup SOCIALISTA de les Illes Balears, 
com una persona que fa molts anys que treballa per a 
aquestes illes o que intenta treballar per a aquestes illes i 
fer-ho . 

Per tant, aquí venim a tocar una llei concreta que ens 
afecta concretament i que ha tengut una reacció en concret, 
des d'aquesta serenor, que és a alló que ens hauria de dur, 
amb una frase que ha dit molt bé el Sr. Pascual, amb una 
autoritat d'aplicació, ja que la Ilei no ha pogut ten ir ni el 
mínim consens social que hauria d'haver tengut una !lei 
d,aquesta envergadura, intentem retrobar-lo, i nosaltres no 
hem parlat ni hem insistit una i una altra vegada, i he insis
tit una i una altra vega da que no estam perque no s'apliqui 
no estam perque no es pagui, estam perque es raoni i no 
només és un tema burocratic, de fer uns reglaments, sinó 
que la gent quan hagi d'anar a pagar tengui I'autoritat da
vant d'aixó de per que paga aquest impost i que li significa
rA. 

Jo no he vist en cap moment que es debatessin quals
sevol de les xifres que hem dit aquf dedins, és a dir, que 
se'ns digués que no, que els ajuntaments paguen, que uns 
pagaran, que els altres ho deixaran de fer, que hi ha els cen
sos fets, que s'aplica, ens diuen que hi ha una cosa que I'a
p!iquen perque ho decidiren no sé quin dia de goyern, fa 
escassament un mes o fa dies, pero encara no s'ha cursat, 
no s'ha pagat a ningú, absolutament, és a dir, no hi ha nin
gú que hagi cobrat, i si ha cobrat ho ha fet avui matí; és a 
dir, que no cree que fas ni dia 25 de mar~, ens alegra que 
aoo ha hagin executat, és a dir, no creim que sigui dolent 
que s'hagi fet aoo. 

El que passa és que nosaltres entenem que per donar
Ji una certa racionalitat, guanyar un cert consens i jo sé que 
governar no vol dir consens, vol dir intentar consens, que 
és diferent, pero ciar, jo he sentit tantes queixes de "rodi
llos" que m'espanta veure el "rodillo" d'aquí, perqué el d'a
quf és un "rodillo" peró com el d'aquelles piconadores gros
ses que solen aplanar, fins i tot ahir ens citaven en Dante, 
que si ens comdemnavem a l'infern i que bé, el dia 26 de 
maig tots els altres a !'infern, perque ara nosaltres domi
nam el ce!. 

És a dir, no ha sé, ni tan soIs aquestes expressions les 
he sentit a dir en al tres lloes on es governa amb majoria 
per altres partits o per altres grups. Vull dir que precisa
ment per donar-Ji aquesta racionalitat, i jo diria aquest 
equilibri, seria important fer un esfor~ que no significa -en
tenem- res, ni tant de trauma, aturar una aplicació de llei, 
fer el mateix que ha dit el Sr. Sampol, el que ha dit el Sr. 
Miquel Pascual, tranquiHament, raonar-ho, plantejar-ho i 
dur-ho a aq~est Parlament una altra vegada, aixecar la sus-
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pensió i s'ha acabat, i aplicam el cAnon d'una manera rao
nada. N'hi ha que diuen que la devolució de les inversions 
s'ha de fer via noves inversions, n'hi ha que diuen que s'ha 
de reduir l'aplicació del cAnon. 

Tot aixo té un debat polític, un debat que seria interes
sant que es fes en aquesta Cambra i que no és aquest el 
moment de fer-Io, que el podríem fer serenament i tran
quiHament; que és el que priva afer-lo d'aquesta manera 
serena? No és la moció que nosaltres, nosaltres no volem 
fer bra~da, feim una realitat, veim i hem llegit, i aquí hem 
dut constatació d'aques18 fe18 d'associacions de vems, d'as
sociacions empresarials, de tot tipus, que diuen, que posen 
recursos i aixo ens preocupa, per aixo ens preocupa i ho 
torn a dir, ens preocupa que un batle d'una institució acon
selli els seus ciutadans a posar recursos contra una llei que 
ell té l'obligació d'aplicar, ja hi ha associacions cíviques que 
ha fan, a aixo, i ja basta i prou que ha facin, fins i tot hi ha 
parti18 que ho poden estimular si creuen que ho han d'esti
mular davant qualsevol fel. 

Aquí s'ha parlat fins i tot de Uei com 1'1AE, que és un 
impost, record que es va aprovar un any abans i que es va 
aprovar gairebé per unanimitat, que tots aquells que tenien 
coneixement municipal entenien que era un impost positiu 
i progressista, el que passa és que llavors l'aplicació s'havia 
de discutir i s'havia de fer, i s'ha ajornat, i així to18 hem es
tal d'acord afer-ha. 1 aixo ha marcat el consens, jo crec que 
el consens ha permes a aquesta comunitat fer una revisió 
tranquiHa de l'IAE, per exemple; -i ha poscom a model, -
poder dir com l'hem d'aplicar, evitar que pugi més del que 
ha de pujar i tranquiHament fer-ho per aplicar-ha en un 
moment adequat d'aquesta manera, d'una manera més cor
recta. 

En aquest moment és el mateix que demanam aquí, de
manam simplement que sense la pressió de recursos, de 
mobilització, de queixes deIs ciutadans davant aques18 fe18, 
davant aquesta situació, es digui que es vol negociar o pac
tar, no hi ha la serenar ni la tranquiHitat per fer-ho, per 
fer-ho hauriem de dir aturem la Uei, no passa res, que pot 
passar?, hi ha uns reglaments aplica18 que es poden fer, ens 
diuen que aquest estiu ja hi haunl depuradores fetes, de les 
noves que s'han d'invertir en base a aquest cAnon, aixo ens 
pareix ridícuL 

Ningú no ha posat en dubte la discussió parlamentaria 
que es va ten ir a l'hora de l'aprovació de la llei, i advertesc 
que nasal tres no presentarem un text alterna ti u pero pre
sentarem les suficien18 es menes i hi férem feina de veritat, i 
voste n'és conscient, per intentar que no fas de la manera 
que ha sortit, i nosaltres no posam ni hem posaren critica 
la Uei aquí dedins, posam en critica l'aplicació perqu~ la 
consideram realment injusta, incorrecta, que no salvaguar
da la necessaria autoritat que ha de tenir una llei a l'hora 
d'esser aplicada, que es parla amb dos llenguatges total
ment diferen18, fins i 10t ens consta que amb postures dife
ren18 dins els mateixos partits; i evidentment que a un el 
beneficia i a l'altre el perjudica, hem d'intentar que a aquell 
que li beneficil i a aquell que li perjudiqui entengui per que 
expressa la seva solidaritat, per que ha fa, no és possible 
que en aques18 momen18, avui, 26 de man;, després de tres 

mesas d'aplicació de la llei, gairabé, en aques18 moments, 
de quaranta-un ajuntamen18 no tríats i tots importants, hi 
ha tots els de Menorca, tots els d'Eivissa i Formentera, i -
n'hi ha vint i busques de Mallorca ... 

(El Molt Honorable Sr. President repren la direcció del 
debat). 

EL SR. PRESIDENT: 

Li prec que acabi, Sr. Obrador, per favor. 

EL SR. OBRADOR 1 MORA TINOS: 

Perdoni; és a dir, no n'hi ha més que quatre, i aixo ens 
fa repensar que en aquests moments hi ha uns ciutadans 
que paguen i uns altres que no, i aixo estimula el que deiem 
aquí del xoc, la forma d'evitar-ho és garantir que s'apliqui 
correctament a tots, al mateix temps i de la mateixa mane
ra. No preteníem -els assegur- ni torcer bra~os ni cap pug
na de for~ aquí dins que volgués significar dir que allo que 
perdérem electoralment -perdó- per vots, en aquesta Cam
bra fa un mes ara ho volguéssim reproduir, de cap manera, 
nosaltres no ens hem sortit ni un puntet de parlar de l'apli
cació d'una llei que es va aprovar en aquest Parlament, 
aquesta aplicació és la que entenem que no és la correcta, 
que crea una distorsió tan forta que la pot posar, i aro ha 
he dit aquí dins de tal manera, en perill, fins i tot l'eficAcia 
que podia tenir la mateixa llei, la qual nosaltres no l'hem 
negada mai, diríem el desenvolupament-integral de la de
puració a tates les nos tres illes. 

Nosaltres en cap moment no hem dit que no s'hagi de 
fer aixo ni hem dit que ni tan soIs s'hagi de recaptar el ne
cessari, el suficient per fer-ho, sí que hem dit que també 
hem de tenir en compte altres projectes, com els nivells, 
com ajudes de I'Estat, com ajudes de tots els altres per te
nir en compte, no hem dit ni tan soIs nosaltres, no hem es
tat nosaltres que hem dit aquí que la depuració l'ha de pa
gar exclusivament aquesta comunitat, hem parlat d'altres 
projectes, d'altres ajudes, d'altres tipus de coses que creim 
que poden fer que sigui més barat, pero ... 

EL SR. PRESIDENT: 

Li prec que acabi, Sr. Obrador. 

EL SR. OBRADOR 1 MORATINOS: 

Sí, ara mateix acap, Sr. Presidenl. Volem dir que aquí 
el que es debat és l'aplicació d'una lIei; com que creim que 
aquesta aplicació crea tal distorsió que pot posar en perill 
la mateixa virtut, la mateixa eficAcia de la lIei, demanam 
que se suspengui, que se suspengui l'aplicació i que durant 
aquest temps de suspensió s'arregli alIo que tenim d'avui 
endavant. Gracies i perdoni. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Obrador. Hi ha intervencions dins el torn 
de contrareplica? Sí, té la paraula la Sra. Salomo 
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LA SRA SALOM 1 COLL: 

Moltes gracies, Sr. President. Jo només li volia dir que 
el Sr. Obrador ha parlat de "rodillo", "rodillo" i "rodillo", i jo 
1i diria que en ponencia -li record- varem consensuar molts 
temes i que el resultat final va esser que un 40% de les es
menes presentades pels distints grups es varen consensuar 
o acceptar. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Salomo Passarem, en conseqüencia, aca
bat el debat, a la votació. Es pot votar conjuntament la to
talitat de la moció? Sí, Sr. Pascual? 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sí, Sr. President. Demanam votacions separades deis 
das primers punts i també el tercer i el quart també poden 
anar junts. 

EL SR. PRESIDENT: 

D'acord. Votarem en primer nac, si na hi ha inconve
nients, el punt primer i segan. 

Sres. i Sr. Diputats que voten a favor, es volen pasar 
drets, per favor? Gracies, es poden asseure. 

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es valen po
sar drets? Gracies, es paden asseure. 

Sres. i Srs. Diputas que s'abstenen? Gracies, es poden 
asseure. 

El resultat ha estat 19 vots a favar, 28 en contra, 6 abs
tencians; queden rebutjats els punts primer i segon. 

Passam a la vatació dels punts tercer i quart. 

Vats a favor, es volen pasar drets, per favor? Gracies, 
es poden asseure. 

Vots en contra? Gracies, es paden asseure. 

Abstencions? Na n'hi ha. 

Vats a favor, 25; en contra, 28. En conseqüencia, que
den rebutjats els punts tercer i quart de la mació, i queda 
rebutjada també, en conseqMncia, la tatalitat de la mació 
1111. 

IlI.2).- MOCIÓ R.G.E. NÚM. 1117/92, PRESENTA
DA PEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA, RE
LA TIV A A POLíTICA INDUSTRIAL (DERN ADA DE 
LA INTERPEL·LACIÓ R.G.E. NÚM. 401/92). 

Passam a la següent moció, que és la 1117, presentada 
pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a política 
industrial. Aquesta moció ve derivada de la interpel-lació 
número 401, no s'hi ha presentat cap esmena i té la paraula 
pel Grup Parlamentari SOCIALISTA el Diputat Sr. Valen-

ciano i López. 

Sr. Secretarí Segan, podría fer lectura al text de la mo
ció? 

EL SR. SECRETARI SEGON: 

Sí, Sr. President. 

Primer, la comarca del Raiguer i l'illa de Menorca, 
dues zones emminentment industrials, han vist com al llarg 
d'aquesta decada aquest sector económic anaven perdent 
pes, sense que es produís una actuació decidida per part del 
Govern de la Comunitat Autónoma de les Illes Balears. 

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la 
Comunitat Autónoma de les Illes Balears a presentar abans 
del segon període de sessions del 1992 dos programes d'ac
tuació, un per a cada zona, en els quals es preveura la mi
llora de les infrastructures i la política industrial necessaria 
perque el sector industrial continuI essent un sector fona
mental de la seva economia. 

Segon. El Parlament de les Illes Balears constata la 
despreocupació: dispersió polftica del Gavern de la Comu
nitat Autónoma en materia industrial alllarg de la seva ac
tuació. Al ser el sector industrial un sector estategic per a 
l'economia de les Illes, i atesa la situació de crisi en la qual 
es troba, el Parlament de les Illes Balears insta el Govern 
de la Comunitat Autónoma a elaborar, en el marc del Pla 
de Rellan~ment Económic, un Pla de Competitivitat de la 
Indústria a Balears, d'ambit insular, en el qual hi participin 
empresaris i treballadors. Sera presentat al Parlament 
abans del proper perrode de sessions. 

L'esmentat Pla es fonamentara en els següents eixos: 

a. Foment de la política tecnológica basada en la rea
liat industrial de les llles, així com amb le seves possibili
tats futures. 

b. Foment i suport a totes les iniciatives de noves in
versions industrials adequades a la nostra economia, que 
respectin el nostre entorno 

c. Farmació professional. 

Tercer. El Parlament de les llles Balears valora molt 
negativament la inexistencia d'un Pla de Desenvolupament 
Regional, el qual hauria de definir els objectius de la políti
ca económica i industrial futura a les nos tres illes, i insta el 
Govern de la Comunitat Autónoma a presentar abans del 
proper període de sessions l'esmentat Pla de Desenvolupa
ment Regional al Parlamento 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Moll. Té la paraula el Sr. Valenciano. 

EL SR. VALENCIANO 1 LÓPEZ: 

GrAcies, Sr. President. Sres. i Srs. Dieutats. Després 
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d'haver vist aquest debat que hem vist sobre l'impost d'ai
gua, el qual semblava a moments, a mi m'ha recordat el de
bat que hi va haver de dialogo norte-sur, a qualcuna de les 
intervencions que hi ha hagut, extrapolant una conselleria 
o un ministeri, i en el qual s'acceptat una cosa important i 
és que efectivament, hi ha hagut una certa improvisació en 
aquesta materia, i així com hi ha hagut una certa improvisa
ció en aquesta materia no és d'estranyar també que hi hagi 
també una improvisació important en la política que du la 
Conselleria d'lndústria i Comer~. 

1 aixo precisament és la conclusió a que hem arribat 
després d'haver vist aquests dos darrers debats sobre el te
ma d'industria i comer~. Vam comen~r amb la materia de 
comer~, un dia escoltavem una cosa, al cap d'uns dies escol
tavem una aUra tonada i es deia el contrari, al final, quan 
arribava l'hora de la veritat, ha de venir aquí el conseller, 
ha d'improvisar i ha de dir que té un Pla de Comer~. Imme
diatament en aquesta Cambra discutim, debatem, la inter
peHació sobre indústria, tornam a veure improvisar i el 
conseller ha d'acceptar que efectivament el Pla de Reindus
trialit:z.ació ha esta un fracas i, per tant, ja ha de dir aquí i 
ha d'afavorir que efectivament és necessari que es faci un 
nou Pla Industrial. 

Supos que els Srs. Diputats ho recordaran perfecta
ment. Dos debats que hem fet sobre dues arees, dues arees 
que tan referencta a una única conselleria, Comer~ i Indús
tria, hem fet dos debats, de comer~ i d'indústria, les dues 
arees més importants; i d'aquestes dues arees hem hagut de 
venir aquí i hem de veure com es treien del barret de copa 
alta dos plans perque, efectivament, no hi havia una políti
ca concreta. En aquest cas, aquesta Cambra, ha hagut de 
tornar a actuar de Govern, i en aquest cas no podrem dir 
que hagin estat els socialistes de Balears els que hagin vol
gut actuar de Gevern, perque no ha estat així, no és així. 
Nosaltres, el Grup Parlamentari SOCIALISTA, els socia
listes de les Illes Balears, no volem governar des del Parla
ment; ha passat una altra cosa, ha passat que de cop i volta 
el conseller, davant la realitat que no hi havia cap política, 
s'ha vist for~t a dir que efectivament era necessari fer els 
dos plans i s'ha hagut de treure aquests dos conills de la 
maniga, com dei a jo. 

La moció, per tant, que presentam aquí, en aquest Par
lament, avui, els socialistes de Balears, pretén omplir un 
buit d'una part important d'aquesta conselleria, un buit que 
ha vengut, que s'ha vist produH per la mancan~ d'una polí
tica industrial per part d'aquest Govern. I en una situació 
de crisi com la que ens hi trobam immersos en aquests mo
ments, jo vull recordar que el mateix President Cañellas fa 
uns dies ja alertava un important sector econtlmic, que ja 
no tornaria a esser res com abans, no, ara és imprescindible 
tenir iniciatives, ja fa temps que és imprescindible tenir ini
catives, ja fa temps i sobretot, Sr. Conse11er, en materia in
dustrial. 

I és imprescindible per dos motius: primerament, per 
la situació de crisi en que ens trobam i després per a110 que 
no s'ha fet o pel que s'ha deixat de fer per la no actuació in
dustrial d'aquest Govern; un doble motiu. 

Dues zones, dues comarques, com el Raiguer i Menor
ca, dues comarques emminentment industrials, han vist 
com a poc a poc, com paulatinament la seva activitat indus
trial disminuia, anava de cada vegada a menys. 1 quins pro
grames ha elaborat aquest Govern perque el Raiguer i Me
norca tenguessin una bona salut industrial? Quins progra
mes concrets ha elaborat perque tenguessin una bona salut 
industrial, Sr. Conseller? Vostes els han vist, Srs. Diputats, 
a aquests programes concrets? Cap actuació concreta per a 
cap d'aquestes dues zones, dues zones que, industrialment, 
han estat castigades. 

Aixo sí, mentrestant la política industrial del Govern 
es preocupava que les possibles inversions anassin cap a al
tres indrets, cap a altres comarques que no tenen, per cert, 
que no tenen gaire tradició industrial; aixo realment, Sr. 
Conseller, és una política que com a mínim li podríem dir 
que és una poHtica industrial curiosa; poHtica industrial de 
qualsevol manera que espera que els problemes els resol
guin els altres, i els altres tenen un nom, es diuen japone
sos, es diuen cow-boys deltar-west, com Clint Eastwood, de 
California, etc. 

Per tant, Sr. President: improvisació en la política eco
nomica, encara no disposam en aquest Parlament, Sr. Con
seller d'Economia i Hisenda, no disposam en aquest Parla
ment, aquí, del Pla de Desenvolupament Regional, no el te
nim aquí; es veu, Sr. President i Sr. Conseller, que hi ha 
certs exercicis mentals que són de dificil materialització. 

Aquesta improvisació i aquesta absencia de política in
dustrial, tal com vam veure en la interpel·lació, 1.700 mi
lions de pessetes des de rany 1987 a l'any 1990, els quals 
han anat a parar, han anat a engreixar el superavit del pres
supost de la nostra comunitat autonoma, apoximadament 
un 50% de les inversions han estat perdudes, no s'han po
gut aplicar en el Pla de Reindustrialit:z.ació, aixo sí, al ma
teix temps mentre es perdien aquestes oportunitats, la nos
tra indústria perdia cada vegada més pes, la nostra indús
tria perdia, de cada vegada més competitivitat. 

Precisament per aixo els socialistes de les Balears de
manam al Govern que elabori un Pla de Competitivitat di
rigit a la millora de la nostra indústria; logicament aquesl 
Pla de Competitivitat ha d'esser d'ambit insular, d'ambit in
sular perqué cadascuna de les illes té una problematica di
ferent. 

Evidentment, no ha de passar allo que ha passat ja una 
vegada i és que s'elabori un pla de laboratori, tal com va es
ser l'anterior Pla de Reindustrialit:z.ació, per que? Perque 
podem tornar a anar dirigits, podem tornar a veure'ns abo
cats a un altre fracas; i en aquest cas, Srs. Diputats, em per
metran que els digui que en aquest cas ja ens jugam una 
miqueta massa perque aquest Pla de Competitivitat hagi de 
fracassar. 

Precisament per aixo el nostre grup demana concret3-
ment que en l'elaboració d'aquest Pla participin empresaris 
i hi participin treballadors, O com vulguin, hi participin tre
balladors o hi participin també empresaris. És a dir, és im
portant per a l'elaboració d'aquest Pla la presencia i les 
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Com poden veure, davant aquesta política d'improvisa
ció industrial presentam, a més a més, dues propostes que 
són d'actuacions ben concretes i que són d'actuacions ben 
directes: la primera d'aquestes pretén donar un suport es
pecífic i concret a dues zones que ho necessiten, a dues zo
nes que tenen tradició empresarial i industrial perque han 
estat dues zones emminentment industrials en les nos tres i
Hes; i a més a més de tenir una tradició industrial i una tra
dició empresarial també tenen una cosa que és important i 
que és una ma d'obra més qualificada que la que hi ha en 
altres zones, industrialment parlant. 

La segona qüestió és que hem d'aconseguir que la nos
tra indústria sigui més competitiva, que sigui més competi
tiva perque la nostra indústria, Senyors Diputats, té possi
bilitats; i per aconseguir aixO ho hem de fer a través d'una 
política que sigui adequada, d'una política que inverteixi 
recursos tecnologicament i que doni un autentic suport a 
les iniciatives industrials, basada també en una formació 
professional que toqui de peus aterra. 

Sr. Conseller, nosaltres, sincerament, 1i diré que dub
lam que vos te sigui capa~ de poder fer tot aixo; dubtam que 
tengui el coratge de presentar aqul, amb la celeritat sufi
cient, aquests plans, en el Parlament i dubtam que sigui ca
pa~ d'assumir el repte que significa aixo, és a dir, donar so- -
lucions als problemes que té avui la nostra indústria. 

- -
Davant aquest dubte que tenim li demanam que no es 

deixi caure en la postura facil de votar en contra; doni su
port a aquesta moció, faci aquests plans, els presenti aqul, 
per que? Perque aixo no sera beneficiós per a un grup par
lamentari, ni per a un diputat ni per a un altre, sera benefi- _ 
ciós per a la indústria de les nostres illes; accepti aquest -
repte, si vos te és capa~ d'assumir aquest repte no dubti que 
tendra el suport deIs socialistes de les Balears, si fa al con
trari, si intervé tard, no dubti també que passara a la histo
ria com el conseller que haura enterrat la indústria de les 
nos tres illes. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Valenciano. Passam al tom d'interven
cions deis grups. Pel Grup Parlamentari MIXT, té la parau
la el Diputat Sr. Pascual. 

EL SR. PASCUAL I AMORÓS: 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Breument fixaré la 
postura del nostre grup, i he de dir que respecte del punt 
primer sobre que el Govern dugui dos programes d'actua
ció: un per a la zona del Raiguer, per a la comarca del Rai
guer, i I'altre per a l'illa de Menorca, que prevegin la millo
ra de les infrastructures i la poHtica industrial; aixo ens 
sembla una bona iniciativa, és clar, UIM coneixem més la 
problematica del Raiguer, de la zona mallorquina del Rai
guer, efectivament necessita d'una reactivació, donada la 
greu crisi del cal~t i per tant donarem suport a aquest 
punt, al primer punt. 

Respecte del segon i del tercer, bé, respecte del tercer 
el Sr. Forcades diu que el Pla de Desenvolupament Regio
nal, no sé si esta camí del Parlament, jo ja estic embullat; a 
mi m'agradaria saber si ha de venir al Parlament, i llavors a 
veure que hem de fer, i si el tenen i no el duen al Parla
ment i I'oculten, he de dir que aixo seria impresentable; jo 
supos que no estam en aquet cas, jo record que el Sr. For
cades va dir que el tenen, per consegüent jo deman que 
I'enviln cap aquí, que I'hi envi'in. 

Des d'aquest punt de vista presentar el Pla de Desen
volupament Regional en el Parlament abans del proper pe
ríode de sessions, evidentment, que el duguin i que hi hagi 
un debat, és importantíssim aquest debat, que l'hi duguin. 

Segon punt, Pla de Competitivitat de la Indústria a Ba
lears, bé, d'ambit insular, per a cada una de les illes, supos 
que vol dir aixo, on hi participin empresaris i treballadors, 
sera presentat abans del proper període de sessions. Bé, 
també ens pareix bé, bona iniciativa. Passa que amb aquesls 
punts, el dos i el tres , el Grup Parlamentari SOCIALISTA 
amb mocions que sol defensar el Sr. Valenciano i jo, és 
cIar, som del grup parlamentari, no sé si les ha escrites vos
te, no sé qui les ha escrites, pero s'escriuen d'una manera 
que pareix que es presenten per perdre-Ies, ja li vaig dir 
una altra vegada, a aixo; perque el Govern no li pOI apro
var mai "el Parlament de les Illes Balears constata la des
preocupació, dispersió política del Govern, etc,"; el Govem 
no li pot aprovar mai "valora molt negativament la inexis
tencia d'uh Pla de Desenvblupament Regional". 

Si s'estalviassin aqueixes frases o les diguessin en la tri
buna pero no quedassin escrites aquí, en les mocions, i per 
exemple digués punt tres, el Parlament de les Illes Balears 
insta el Govern de la Comunitat Autónoma a presentar 
abans del proper pedode de sessions l'esmentat Pla de Des
envolupament Regional en el Parlament, tendria molt difí
cil dir que no i vos tes aconseguirien l'objectiu que ens inte
ressa a tots, que venguin a aquest Parlament. 

Bé, si no hi ha una explicació que ens convenci, per 
part del Govern, a veure que passa amb aquest Pla de Des
envolupament Regional, nosaltres votarem a favor del punt 
número tres; a pesar que consideram que aqueixes valora
cions de si ho fa bé o si ho fa malament el Govem, si vol 
que s'aprovin les mocions no és intel-ligent posar aixo per
que basta que es digui aixo amb independencia del contin
gut perque després la votin en contra, jo només volía fer 
aquesta reflexió, son molt !liures de fer les mocions aixÍ 
com vulguin, és a dir, no és que els vulgui dir com les han 
de fer, en absolut, pass a que m'agradaria que s'aprovassin 
mocions que duen vostes i que per la redacció es fan anlÍ
plltiques per al Govem i per al grup majoritari; només era 
aquesta petita reflexió pero -repetesc- ara el Sr. Forcades 
esper que em podra explicar allo del Pla de Desenvolupa
ment Regional i si efectivament encara esta pel camí del 
Parlament, carrer Palau Reial 16, carrer Palau Reial 17, lí 
hauré de donar la raó, a voste. 

EL SR. PRESIDENT: 

G!acies, Sr. Pascual. Pel Grup Parlamentari PSM 
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EEM, té la paraula el Sr. Orfila. 

EL SR. ORFILA I PONS: 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. La notícia del mes 
de mare; en l'illa de Menorca ha estat sens dubte la venda 
de l'empresa Industrial Quesera Menorquina, més conegu
da com El Caserío, una venda que es pot convertir en una 
mala notícia si finalment l'empresa decidís traslladar la se
va factoria fora de l'illa, acabant amb els 320 llocs de feina 
directa i amb els indirectes que també són molts; esperem 
que les seguretats donades pels compradors, sembla que en 
el sentit contrari es confirmin, si no fos aro hauríem perdut 
una nova vasa en el procés de desindustrialització que pa
teixen les nos tres illes. 

Quan fa dues setmanes es produla la interpeHació en 
mat~ria de poHtica industrial el nostre grup lamentava la 
manca d'una poHtica industrial clara per part del Govern, i 
donavem dades concretes, sector per sector; la bijuteria i la 
competencia groga, la qual arriba moltes vegades desfressa
da amb un made in engLand contra el que difícilment po
dem Huitar amb la normativa comunitaria en la ma; el pro
cés de submergiment del cal~t assoleix límits insospitats; 
la fusta, i concretament el moble, en massa casos redueix la 
producció per convertir-se en simple intermediari que ven 
produccions de la zona de Llevant; la construcció nautica, 
malgrat les perspectives que des del Govern se li augura
ven, és cada dia més residual; la indústria agro-alimentaria, 
ofegada i descapitalitzada en els casos de les cooperatives, 
que endemés reben hipocrites vetos comunitaris a l'hora 
d'accedir a determinats ajuds. 

Hem parlat molt també el daner temps de l'esfore; que 
s'exigeix als empresaris industríals sí volen encarar el futur 
des de perspectives de competitivitat, i jo cree, sincera
ment, que hi ha un sector de l'empresariat industrial de les 
Illes que no s'ha deixat endur pel pessimisme, més encara, 
un sector que ha demostrat imaginaci6 i capacitat d'unifi
car esfor~s per tal d'afrontar millor els reptes de la neces
saria modemització i que passa? Entre altres coses per a la 
incorporació de noves tecnologies i per a la valoració en el 
seus justs termes de conceptes com s6n disseny i moda, aro 

. han aparegut Seven Balear, Bloc Balear, Maderesa, Sebime 
i també hi ha laboratoris de control, els quals han estat or
ganitzats per determinades organitzacions empresariaIs: I
tep, etc. 

El sector industrial, Sres. i Srs. Diputats, no s'ha dei
xat endur en el 100% per les temtacíons facíls d'una socie
tat com la nostra, en que l'especulaci6 urbanística era pre
sentada com la fórmula més rApida i segura dlmultiplicar 
el capital invertit. Una part de l'empresariat de les liles ha 
estret les dents davant les dificultats i ha optat per enfron
tar-se al desafiament d'Europa, a l'hora que impedien aro 
la total terciarització de la nostra economía; i a0 ha estat 
aixf malgrat la tímida i de vegades quasí inexistent política 
industrial del Govern de les nostres illes. 

Sres. i Srs. Diputats, Sr. Canseller, avui els estalviaré la 
re la ció d'incompliments del Govern en materia de poHtica 
industrial, ja n'hem parlat massa, d'a0, no esmentarem el 

percentatge d'execució del Pla de Reindustrialitzaci6 de les 
Illes aprovat pel Parlament, no retreurem que l'única nova 
indústria captada en els darrers vuit anys soIs hagi repre
sentat un pareH de llocs de feina, no entrarem en conside
racions -sempre susceptibles de rebre comentaris ironics
sobre el resultat de viatges al Japó o a California, ni de les 
expectatives al~des respecte de la fAbrica de bombetes a 
Petra, ni de la inversió real feta des del Govern per abaratir 
el sol industrial, ni de ... , avui hem de parlar en positiu. 

Sr. Canseller d'Indústria, Sr. President del Govern, el 
desafiament d'Europa, el repte que ha de suposar l'entrada 
en vigor de l'Acta Única Europea, la desaparici6 de les 
fronteres entre "eIs dotze", la construcció del supermercat 
europeu, exigeix un enorme esfor~ d'adaptació per part de 
les empreses, especialment de les petites i mitjanes empre
ses, que s6n totes les de les Illes Balears. 

Fran~, Italia, algunes comunitats autonomes de l'Es
tat espanyol demostren ja, amb actuacions concretes, la 
preocupació per aquest futur immediat que ha de condicio
nar la nostra economia en un procés que pot tenir un ele
vat cost social, segons com s'afronti; aquet bili6 de pessetcs 
que es calcula que ha de costar l'adaptació a les normativcs, 
a les exigencies medio-ambientaIs de l'Europa de la qual 
formam, ja, part, per part de totes les indústries de tot l'Es
tat, no pot, ni fer-hi a prop, esser assumit per un sector que 
necessitara fer immediatament noves inversions que possi
bilitin la competitivitat del productes. 

Si l' Administració, els poders públics, no actuen de 
forma contundent farem cert l'aYÍs que ja feia l'any passat 
la Camissi6 de les Camunitats Europees en una comunica
ció al Cansell d'Europa ¡al Parlament europeu, en el sentit 
que les petites empreses de les zones periferiques, com la 
nostra, poden desapareixer irremissiblement engolides pel 
cap de fibló d'una competencia que ha d'empenyer immise
ricordiosa per aconseguir amb la cota més alta possible del 
mercal. 

El procés de globalitzaci6 deIs mercats industrials ha 
de causar per for~ greus dificultats a les empreses illen
ques, tant pel que fa a l'impacte del desarmament aranzela
ri com per les noves exigencies d'un mercat únic que és 
molt més primmirat, en qüestions medio-ambientals i en la 
qualitat deIs productes que consumeix que el nostre i als 
quals fins ara dirigíem els nos tres productes. Si els poders 
públics no participen de forma ben activa en el procés de 
modernització del sector industrial de tal manera que 
aquest pugui en poe temps plantetjar-se, sense angoixes, 
entrar en un procés d'internacionalització empresarial que 
vagi més enIlA de la capacitat exportadora o inversora cap a 
l'exterior, si no es fa aro en el curt termini que tenim per 
endavant les conseqüencies poden esser nefastes per al sec
tor i per a l'economia global de les Illes. 

Aquest procés d'internacionalització empresarial que a 
través d'acords cooperatius, internacionalització empresa
rial que no té res a veure amb la compra d'empreses per 
part de capital multinacional, no és a0, que a través d'a
cords cooperatius les empreses puguin accedir a aliances 

_ estrategiques que permetin solventar la poca ~pacitat d'in-
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novació tecnológica que tenen, a la vegada que possibilita 
l'accés a nous mercats de productes a través també de no
ves xarxes de comercialització que nosaltres tot soIs no po
drfem organitzar, no podríem muntar aquest procés, i hi 
pot jugar un paper fonamentalíssim l'Administració sem
pre que sapiga canalitzar convenientment els recursos de 
que disposa i que vulgui, que tengui voluntat política d'in
cid ir directament en tot aquest procés. 

Sr. Triay, Sr. President del Govern de les Illes Balears, 
en intervencions passades he ironitzat sobre la seva actitud 
neo liberal en política económica per intentar demostrar 
que l'Europa a que accedim és profundament intervencio
nista; avui voldria acabar la meya interven ció desafiant el 
Govern a actuar amb la mateixa celeritat amb que han ac
tuat en altres qüestions per aconseguir que el sector indus
trial de les Illes no perdi el tren de la modernitat. De vostes 
depen, en gran part, que ens plantegem el viatge cap al fu
tur, cap a Europa, des del ferrocarril de via es treta en que 
viatjam fins ara o que ho facem en un tren d'alta velocitat 
com altres es disposen afer. 

Sr. President, ara que m'escolta, estic conven~ut que 
en aquest viatge ens podríem trobar tots: Govern, oposició 
parlamentaria i el sector industrial; l'oposició, Sres. i Srs. 
Diputats, Sr. Conseller, Sr. President del Govern, ha sabut 
demostrar prou vegades la seva capacitat per aportar pro
postes cOTlstructives, participant en ponencies que estudien 
problemes de gran complexitat com és el de la reestructura
ció del sector lleter o fent propostes com les que avui es 
plasmen en aquesta moció subsegüent. 

Per tot el que he dit li donarem suport encara que no 
ens agradi la seva redacció; li donarem suport perque en es
tar com estam conven~uts que el decliu económic a nivell 
industrial de la comarca del Raiguer i de l'illa de Menorca, 
ambdues amb un important sector industrial exigeix una ac
tuació decidida del Govern per fer possible la recuperació 
del sector; li donarem suport perque entenem que és prou 
necessari comptar amb un Pla de Desenvolupament Regio
nal peró que ens diuen que ve a poc a poc, que ve a peu, 
encara que sospitam -i ens ha de perdonar el Sr. Forcades
amb una fonamentada sospita que de cap manera sera ac
ceptat presentar aquest Pla de Desenvoupament pel Go
vern del laissez [aire, laissez passer, que es reafirma cons
tantment per boca del seu President en una filosofia pseu
doliberal. 

Lógicament, d'acord amb tot el que hem defensat en 
les diferents intervencions fetes sobre política industrial, 
hem de donar suport a la proposta d'un Pla de Competitivi
tat de la Indústria a Balears, basada, i a0 és important, en 
el foment de la innovació tecnológica, en la formació pro
fessional i en el suport a la instaHació de noves indústries 
no contaminants. 

Li donarem suport perque entenem que no n'hi ha 
prou, Sr. President del Govern, amb recomanar als empre
saris de la construcció que deixin el sector perque el futur 
es veu difícil. 

Fa dues setmanes deia en la meya in tervenció , amb 

motiu també de la interpel·lació respecte de la política in
dustrial del Govern, que la reconversió del sector de la 
construcció pot resultar dolorosa si no es planifica, si no es 
donen sortides, si no es produeix una actuació decidida de 
l'Administració; s'ha acabat el creixement anarquic, s'ha 
acabat la idea d'un creixement il-limitat, ja no és possible 
continuar amb el ritme frene tic de construir i construir sen
se pensar en rendibilitats, sense pensar en el medi ambient, 
que és el que ho condiciona tot, que hauria de condicionar
ha tot; i el Govern l'única cosa que fa és aconsellar els em
presaris que deixin el sector i es dediquin -he de pensar que 
és una anecdota, una part de l'anecdota, de l'aportació que 
feia el President- a recollir fems; com deia una diputada del 
Grup SOCIALISTA fa un temps, era una tónica del seu ra
llar, fatal, fatal, fatal, Sr. President. 

Quin cost social tendra el canvi del model económic 
que ens imposa la dura realitat, la realitat d'avui? N'és 
conscient el Govern?, i si és així, que fa per paliar els efec
tes d'aquesta reconversió? Sr. President, Sres. Diputades i 
Srs. Diputats, la política de l'estru~ condueix a un camí sen
se sortides, siguem valents i sense amagar el cap davalll'ala 
afrontem el problema i després siguem conseqüents amb 
l'analisi que siguem capa~os a fer de la realitat. 

Em cregui, Sr. President, l'oposició jugaria a aquest 
joc, en pot estar segur; i de la unanimitat del Parlament, de 
la unanimitat de tots els representan18 del poble, en pot es
tar segur, en treuríem, de beneficis eviden18, per al conjunt 
del nostre poble, p~rq ue el problema que hem d'afrontar és 
un problema ben real, la sortida sera molt difícil i necessi
tarem del suport, de l'empenta, de to18 junts, d'altra mane
ra dificilment podran donar aquesta sortida, per tot a0 i 
per moltes més coses que es podrien dir donarem suport a 
aquesta moció. Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Orfila. Pel Grup PP-UM, té la paraula el 
Sr. Verger. 

EL SR. VERGER 1 pocovf: 

Gracies, Sr. President. Sres, Srs. Gracies, Sr. Pascual 
perque ha ha dit molt bé, és a dir, és dificil donar suport a 
aques18 pun18 d'aquesta moció qua n se'ns duen redactats 
d'aquesta manera, on es diu que consideram molt negatiu 
no sé que i no sé quants; comprendran que ni el Govern ni 
el grup que li dóna suport pot donar suport a una moció 
d'aques18 tipus. 

Una moció que consta de tres pun18 sobre política in
dustrial, i com va dir ja aquí el Conseller d'Indústria, deduH 
de la seva intervenció, en la interpel-lació sobre el mateix 
tema, la Conselleria d'Indústria i Comer~ analitza, estudia, 
fa el balan~ del Pla de Reindustrialització que esta en vigor, 
que es va aprovar en aquest Parlament, que en el termini 
més o manco de sis mesos la conselleria pensa dur i presen
tar en aquest Parlament, analitzant precisament els resul
ta18 i les am\lisis del punt anterior, un nou Pla de Reindus
trialització, no just per a Menorca i per al Raiguer, sinó, i 
crec que aixo és bo, que sigui per al 0lnjunt de totes les . 
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illes de tota la Comunitat Autónoma. 

En aquell Pla s'ha de contemplar el que vos tes dema
nen: un foment d'una política tecnológica basada en la rea
liat industrial de les Illes, un foment i suport de tates les 
activitats, formació professional, inversions d'alta tecnolo
gia, indústries no contaminants; tot aixó és, com el seu va 
dir, i ha manifest jo en nom del nostre grup, per tant pen
sam que no és necessari donar suport a aquests dos punts 
que vostes ens presenten. 

Pel que fa referencia al tercer, que no és de la Canse
lleria d'Indústria i Comen;:, própiament, sinó més bé de la 
Conselleria d'Economia i Hisenda, aquí sí que hi ha un 
compromfs ferm de donar suport a aquell punt, lógicament 
amb unes matisacions que si vostes les admeten, nosaltres 
el votarfem favorablement. 

Una especie d'esmena que presenta aquí i que si tots 
els grups hi estan d'acord, nosaltres estam disposats a votar 
i es diria que el Parlament de les Illes Balears demana el 
Govern que presenti el Pla de Desenvolupament Regional, 
el qual hauria de definir els objectius de la polftica econó
mica industrial futura en les nostres illes i insta el Govern 
de la Comunitat Autónoma a presentar abans del proper 
pedo de de sessions l'esmentat Pla de Desenvolupament 
Regional actualitzat, i deim actualitzat perque més d'un pla 
ja s'ha presentat aquí i per tant, si hi ha un compronús del 
Conseller d'Economia i Hisenda a dur-lo, nosaltres donafÍ
em suport a aque11 punt si vostes admetessin aquesta es me
na. 

Com que crec que no hem d'allargar massa la processó 
perque per molt que faein la situació és complexa i dificil, i 
sinó basta comprovar el que passa al11arg del regne d'Espa
nya,~com molt bé diu el conseller, a11il on el procés de rein
dustrialització és complicadíssim i l'altre dia vilrem tenir 
-ahir, em pareix- al Ministeri d'Indústria, tota una manifes
tació de senyors davant ca seva i ni tan soIs va tenir cinc mi
nuts per rebre'ls i aixó pass a arreu de tota la geografía es
panyola. 

És a dir, no és fileil tenir indústries d'alta tecnologia i 
damunt tenir competitivitat industrial en una illa alla on 
els sectors económics s'han estimat més, i és cert perque és 
més facil anar-se'n cap a un altre sector, el sector serveis, 
per molts plans que es facin, no és facil, quan vostes tenen 
dificultats alllarg de tota Espanya per aconseguir una rein
dustrialització mínimament acceptable, cree que el conse
ller esta disposat, com va dir aquí i com ha manifestat i ha 
manifestat al nostre grup, a dur endavant tot un Pla perque 
aconseguim que el sector industrial no perdi fnés pes i re
cuperi, en la mesura de les seves possibilitats, el pes econo
míe que toca tenir. 

Peró abans d'anar-me'n d'aquí sí que m'agradaria fer 
unes altres manifestacions perque és molt fileil, és molt fa
cil dir que el Govem d'aquí faci aixó i aixó altre, jo supos 
que si estigués en l'oposició faria el mateix, peró també eIs 
hem de recordar que en data 21 de novembre del 1988 la 
Cansellerai d'Economia i Hisenda va sol· licitar a la Direc
ció General de Planificació del Ministeri d'Economia i Hi-

senda que la comarca del Raiguer fas declarada zona indus
trial en decliu, tal com es contempla en l'objectiu número 
dos del Reglament 2052 del Cansell d'Europa. 

Més endavant, no massa més, dia 23 de desembre, es 
va demanar el mateix per a la zona del Raiguer i per a tota 
l'illa de Menorca; i era necessari perque es poguessin aco
llir a aquests beneficis aquestes dues coses, aquestes dues 
zones, que la taxa mitjana d'atur fos superior a la mitjana 
comunitaria, que el percentatge d'ocupació industrial fos 
igualo superior a la mitjana comunitaria i que hi hagués 
una disminució camprovada de l'ocupació industrial; en 
aquestes dues zones aixo es complia pero, una vegada més, 
Sr. Ramon Orfila, en lloc d'anar amb el tren d'alta veloci
tat, efectivament, a Balears hem anat amb el tren de via es
treta, perque ens el varen tornar i ens el varen fregar pels 
morros; mentrestant, altres zones d'Espanya, a11a on ha es
tat possible incloure zones amb problemes industrials, s'hi 
han pogut acallir, perque el Govem de la nació aixf ho ha 
estimat i a nosaltres ens han dit anau-vos-ne afer punyetes 
que cam que a Balears teniu molta ocupació i teniu una 
bona activitat económica la indústria no ens preocupa gens. 

Per tant, avui hauríem d'acabar aquí instant el Govern 
central perque inclogués la zona del Raiguer i l'illa de Me
norca a dins, que es declarassin zones industrials en decliu i 
que es poguessin acollir als beneficis que atorga el Decret 
2052 del Canse11 de 22 de juny del 1988. 

Jo entrec aquesta moció per si els grups, en el tercer 
punt, la volen acceptar com a proposta alternativa al tercer 
punt de la seva moció, perque aixf nosaltres el votaríem fa
vorablement; si no, el votarem negativament. Moltes gril
des, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Verger. Per al torn de replica té la paraula 
el Sr. Valenciano. 

Sr. Valenciano, abans de comen~r la seva intervenció, 
podrfem fer lectura del text de l'esmena que proposa el Di
putat Sr. Verger i demanar als portaveus deis grups si hi 
hagués assentiment perque es tramitas aquesta esmena, si 
no hi ha inconvenient? Sr. Moll, pot fer lectura, per favor? 

EL SR. SECRETARI SEGON: 

L'esmena de substitució del punt tres que es proposa 
diu: 

"El Parlament de les Illes Balears demana al Govern 
que presenti un Pla de Desenvolupament Regional, el qual 
hauria de definir els objectius de la política económica i in
dustrial futura a les nostres illes, i insta el Govern de la Co
munitat Autónoma a presentar abans del proper període 
de sessions !'esmentat Pla de Desenvolupament Regional 
actualitzat al Parlament." 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Moll. Té la paraula el Sr. Valenciano. 
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EL SR. VALENCIANO 1 LÓPEZ: 

GrAcies, Sr. President. Srs. Diputa15, jo he d'expressar 
la satisfacció, primerament, o la importAncia que el Grup 
Parlamentari PP-UM dóna al tema d'indústria en aques15 
momen15, ja no basta un conseller, va haver d'intervenir el 
President de la Comunitat Autonoma i ara ha d'intervenir 
el President del Consell Insular de Mallorca, jo crec que ai
xo és un element que reflexa la importAncia que donen a 
aquesta qüestió i per una altra la inoperancia d'un conse
Her que no sabem, exactament, si no té opinió o que passa 
aquí. 

De totes maneres, estam satisfe15 perque en el passat 
debat es va parlar, es va dir que era necessari que el nou 
Pla i avui ja el concreta m aquí, és un Pla que es presentara 
en sis mesos, en un termini, ja no parlam de futurs hipote
ties, comen~m a parlar de realita15 i em remet, Srs. Dipu
tats, a ano que hem dit al principi: era una polftica impro
visada; dos debats importants: eomer<; i indústria, d'una 
conselleria: Comer<; i Indústria, peque energia i artesania, 
que són els altres dos programes, no tenen ni la importan
cia economica que li dóna el conseller ni la importancia so
bre el Producte Interior Brut, etc. 

És a dir, que les dues materies més importants que ges
tiona aquesta conselleria, resulta que aquest Parlament, ha 
hagut d'esser des d'aquí, des de dues interpeHacions per 
allA _on s'hagut de for~r la neces~tat que h} havia d'actu_a
ció en aquestes dues materies; és a dir, hem hagut de fer, en 
certa manera, de dentistes, hem hagut de venir aquí i esti
rar les coses perque era una situació dificil i no hi havia 
una actuació concreta de l'exeeutiu. 

El nostre grup parlamentari s'alegra que e§ presentin 
aquests dos plans aquí perque són necessaris, son necessa
ris per a la nostra indústria i són necessaris i importants 
també per a la nostra economia i per a les nos tres illes. En 
aquest sentit ens alegraro que vostes presentin aques15 
plans aquí. 

Valoracions? Les coses són com són, no les podero 
amagar; hem d'estar contents que hi hagi un Pla de Desen
volupament Regional i no es presentí mai aquí? Jo crec 
que no, i després si tan repetidament s'ha dit que existeix, 
dones, per favor, el duguin al Parlament, no podem valorar 
positivament; de totes maneres, si el problema és la valora
ció i hi ha una intenció real de dur-lo aquí, eneanta15, pero 
anem a solucionar els problemes, duguin els plans a aquest, 
Parlament i donem solucions a les necessitats actuals de la 
nostra indústria. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

GrAcies, Sr. Valenciano. Entene que accepta la propos
ta, l'esmena a la moció i entenc que no hi ha eap grup que 
s'hi oposi. Sí, Sr. Orfila? 

sr; és a dir, passa que abans de tanear el tom de les in
tervencions entene que el proposant de la moció ha d'indi
car si accepta o no accepta la modifieació i els altres grups 
han de manifestar que no s'oposen que s'introdueixi la mo: _ 

-

dificació; no hi ha cap inconvenient en aquest sentit? Pas
sam al següent tom j té la paraula en primer lloc, pel Grup 
Parlamenari MIXT, el Diputat Sr. Pascual. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sí, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Només és per 
donar suport a unes paraules del Sr. Verger sobre una sol
licitud al Ministeri -supos que al d'Econornia, no ha sé
perque la comarca del Raiguer i l'illa de Menorca siguin 
declarades zones en decliu; tenen el nostre suport i derna
narfem que aixó es dugués aquí, a aquest Parlament, per
que tengués l'aprovació d'aquesta Cambra i ja que la inicia
tiva és seva esperam que la duguin aquí. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pascual. Sr. Orfila, té la paraula. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Gracies, Sr. President. Mala herencia la del Conseller 
d'Indústria, realment, vuit anys, tal vegada rnés, de no dedi
car atenció a un sector, i en aques15 moments, quan el Go
vem es comen~ a adonar que el sector de la construcció, 
que segons ells era el motor de l'economia de les Illes Bale
ars, comen~ afer aigua en to15 els senti15, quan es comen
cen a adonar que no es pot créixer de forma il·limitada o -
s'ho creien que podríen créixer de forma n·limitada, quan 
es fa cas per primera vegada a les coses que deia un deIs 
seus consellers, el Conseller de Turisme, que advertia no 
podem créixer perque deterioram el producte que intentam 
vendre i que ha d'esser la so lució de l'economia de les Illes; 
fan propostes concretes com la que avui propasa el Grup 
PP-UM, que dóna suport al Govem. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Orfila, perdoni, peró en qualsevol cas estam en un 
tom de contrarepliea a la replica que havia fet el Sr. Valen
ciano. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Perfectament d'acord amb el que diu el Sr. Valenciano 
en aquest sentit he de dir, concordant amb ell, que és molt 
fAcil tirar pilotes fora i que és molt facil excusar-se i és molt 
fAcil dur propostes a deshora al Parlamento 

Nosaltres entenem, Sr. President, Sres. i Srs. Diputats, 
que la pro posta que es fa avui en aquest Parlament d'im
pulsar un Pla de Desenvolupament s'hauria d'haver fet fa 
mola estona, estam d'acord amb que es faci, no ens impor
ta, sincerament, la valoració positiva o negativa que es vul
gui fer de l'actuació del Govem, queda cIar que per a certs 
grups parlamentaris l'actuació del Govem, en materia d'in
dústría, és negativa per inexistent, per tímida, per poc incis
siva i, en tot cas, demanar al Govem una actuació més clara 
i que aquest Pla de Desenvolupament es presentí el més 
prest possible. GrAcies. 

EL SR. PRESIDENT: 
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Grades, Sr. Orfila. Té la paraula, dins el torn de con
trareplica, el Sr. Verger. 

EL SR. VERGER 1 pocovf: 

Grades, Sr. President. Sr Pascual, una altra vegada 
grades, avui sí que anam bé, avui pass ara voste aviat a 
aquest costal. 

El nostre grup presentara aquí la sol· licitud perque la 
comarca del Raiguer i Menorca siguin declarades zones in
dustrials en decliu, esperam tenir el suport de tots vostes. 

Que el sector de la construcció fa aigua? Escolti, en fa 
més d'una vegada i moltes vegades, hi ha els cicles de l'eco
nomia i jo he vist fer malta d'aigua al sector de la construc
ció, tornara a tenir una certa revitalitat i tornara afer aigua 
més endavant i més enrere, i aixo, els que han estudiat eco
nomia, ha saben perfectament; que s'hagin de diversificar, 
dins el sector industrial, les feines del sector? Molt bé, d'a
card, pero no es preocupi perque no s'enfonsara; tant de bo 
fes tanta d'aigua que no haguessim de dur l'aigua de la Ma
rineta cap aquí, tant de bo fas aixf. 

Bé, jo cree que, contrariament a allo que s'ha dit aquí, 
al Cansell d'Economia, d'Indústria, se Ji ha de donar 1'0-
portunitat d'allo que va comentar amb motiu de la interpel
lació i el que pensa dur a terme, un pla seriós no es fa en 
dos dies, esta disposat afer l'anAlisi del que va passar, torn 
-a dir, en el Pla--de ReiñdustriaUfzad6 que es va aprovar -
aquí i a posar les mesures correctores; jo cree que li hem de 
donar la confian~ que es mereix perque no es facil-ho tor
naré a repetir- no és facil; molts plans, grans plans, grans 
estudis condueixen a molt poca cosa; en aquesta comunitat 
autonoma n'hem fets mOlts, d'estudis, de plans de grans 
projectes; curiosament els resultats no han estat massa bri
llants mai; de tates maneres jo cree que hem de donar 1'0-
portunitat al conseller perque presentí un nou Pla de Rein
dustrialització, jo sé que serA bo dins les dificultats que su
posa per a unes illes com les illes nostres, tenir una indús
tria potent, no cree que la tenguem mai i simplement dir 
que donam les grAdes per haver acceptat la modificadó, 
l'esmena a l'apartat tres i respecte deIs altres punts confiam 
en la gestió i la feina que fara la conselleria per fer el ma
teix que propasen vostes, hi ha una necessitat d'haver de 
donar suport als dos punts primers. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Grades, Sr. Verger. Hem de procedir a la votació del 
text de la moció per separat o conjuntament?. S, separaran 
en tot cas els punts primer i segon del tercer. Procedirem a 
la votadó del text de la modó. 

Punts primer i segon. 

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es valen posar 
drels, per favor? GrAdes, es poden asseure. 

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es valen po
sar drets, per favor? Gracies, es poden asseure. 

Abstendons? No n'hi ha. 

El resultat ha estat 23 vots a favor, 25 en contra. En 
conseqüencia queden rebutjats els punts primer i segon de 
la moció. 

Passam a la votació del punt tercer, a l'esmena de subs
titució plantejada pel Sr. Verger. 

Entenc que es pot quedar aprovat aquest punt per as
sentiment? Queda aprovat el punt tercer de la modó per 
assentiment. 

Conclos l'Ordre del Dia s'aixeca la sessió. GrAdes a 
tots. 
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