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SUMARI 

1.- PREGUNTES: 

1) RG.E. núm. 2414/92, presentada pel Diputat Sr. Damia Pons i Pons, del Grup Parlamentan SOCIALIS
TA, amb la formulació següent: 
"A quin us pensa destinar la Consellena de Cultura, Educació i Esports l'edifici de Can Fabregues, situat al 
carrer del Convent de Sant Francesc (Palma)?" 

2) RG.E. núm. 2797/92, presentada pel Diputat Sr. Cosme VuJal i Juan, del Grup Parlamentan MIXT, amb la 
formulació següent: 
"És cert que la constlUcció d'una nova seu per al Consell Insular d'Eivissa i Formentera, pressupostada en 
quasi (mil tres-cents milions) 1.300.000.000 pts., carrera e.n;lusivament a carrec del Govem balear, tal com ha 
fet públic l'agencia EFE en data de quinze de l'actual mes de setembre, recollint unes manifestacions a aquest 
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respecte de la Vicepresidenta de l'esmentat Consell?" 

3) RG.E. núm. 2415/92, presentada pe! Diputat Sr. Damia Pons i Pons, del Crup Parlamentari SOCIALIS
TA, amb la formulació segaent: 
"Per que el Covem de la Comunitat Autonoma no contribueix, d'acord amb la Lle~ a la normalització de la 
!lengua catalana, propia de les Illes Balears, i opta per publicar en castella elllibre El agua y las Baleares, des
tinat als escolars, publicat amb el suport de la Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del Territori?" 

4) RG.E. núm. 2416/92, presentada pel Diputat Sr. Damia Pons i Pons, del Crup Parlamentari SOCIALIS
TA, amb la formulació seglient: 
"Per que la Conselleria de Cultura, Educació i Esports va ineloure a la programa ció de la X Fira del Llibre 
dos actes a carrec de la secta neo-nazi denominada Asociación Cultural Nueva Acrópolis?" 

5) RG.E. núm. 2417/92, presentada pel Diputat Sr. Damia Pons i Pons, del Crup Parlamentari SOCIALIS
TA, amb la formulació seglient: 
"Per que el Govem de la Comunitat Autónoma s 'oposa a la integraci6 de la Fundaci6 Pilar i loan Mir6 a Ma
llorca, en el seu vessant musefstic, en el sistema espanyol de museus?" 

6) RG.E. núm. 3086/92, presentada pel Diputat Sr. Valentí Valenciano i López, del Grup Parlamentari SO
CIALISTA, amb laformulaci6 seglient: 
"Quan pensa el Covern presentar el 'Llibre blanc d 'indústna' al Parlament?" 

lI.- COMPAREIXEN9A del Molt Honorable Sr. President del Covern de la CAlB, per tal d'informar la cam
bra sobre la situació plante jada amb la destitució de la titular de la Conse!leria de Cultura, Educació i Esports 
(a tramitar d'acord amb l'establert a l'artiele 176 del Reglament). 

IlI.- INTERPEL-LACIONS: 

1). - R G.E. núm. 2264/92 ,presentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa estrategia de desenvolu
pament i innovació tecnologica per a les Il/es Balears. 

2).-RG.E. núm. 2484/92, presentada pel Crup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a transferencies als con
sel/s insulars en materia de cultura. 

w.- PROPOSICIONS NO DE LLEI: 

1). - R G.E. núm. 2661/92, presentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa contracta ció deis projec
tes d'inversió de capital previst en els pressuposts del 1992. 

2).-RG.E. núm. 2666/92, presentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a directrius d'ordenació 
territorial. 

I.1).- PREGUNTA R.G.E. NÚM. 2414/92, PRESEN
TADA PEL DIPUTAT SR. DAMIÁ PONS 1 PONS, DEL 
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA 

del Convent de Sant Francesc, és un edifici historie, va ser 
propietat del Sr. Jaume Fabregues, un inquisidor de no gai
re grata memoria per als qui tenen pensaments liberals, pe
ro la qüéstió que avui ens ocupa és quin ús finalment, des
prés de mol tes anades i vengudes, es pensa donar a aquest 
edificio Moltes gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Sres. i Srs. Diputats, bones a tardes a tots. txlmenc;am 
la sessió plenaria d'avui, i el primer punt de l'Ordre del Día 
és el corresponent a les preguntes, i la primera és la 2414, 
que formula el Diputat Sr. Damia Pons i Pons, del Grup 
Parlamentari SOCIALISTA sobre previsions i sobre l'edifi
ci de Ca'n Fabregues. Té la paraula el Diputat Sr. Pons. 

EL SR. PONS I PONS: 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Srs. Conseller, l'edi
fici de ~n Fabregues, com v~ste sap, esta situat al carrer 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pons. Té la paraula el Sr. Conseller de 
Cultura per respondre. 

EL SR. CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ 
I ESPORTS (Bartomeu Vidal i Pons): 

Bones tardes, Sr. President. Srs. Diputats. Si em per
meten, aquesta és la primera ocasió que tenc de parlar en 
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públic dins aquesta sala sent aquesta sala Parlament de les 
Illes Balears, i volia dir dues coses: primer que em sent pro
fundament emocionat pel significat d'aquesta sala, pel sig
nificat de la tasca que es duu en aquesta sala, per tot el que 
significa; i en segon terme vu11 dir que com a conse11er de 
Cultura em pos a disposició deIs diputats per a a110 que pu
gui ajudar tant personalment com a conse11er, sempre dins 
el caire logic de la meya funció de conseller d'un govern a 
les ordre d'un president de govern i com a membre d'un 
partit que és Unió Mallorquina. 

En resposta a la Pregunta que em fa el Sr. Diputat he 
de dir que el departament que regesc adquirí aquest edifici 
amb la idea d'instal·lar-hi alguns serveis de cultura i tal ve
gada alguna unitat administrativa. El que és cert és que no
més es redacta un projecte basic de reforma que no deter
mina cap ús inicial. D'aquest projecte se' n posa en practica 
només la part imprescindible per assegurar el bon estat de 
l'estructura de I'immoble, aixo és, la renovació total de la 
coberta. Enguany la titularitat de la casa ha passat a la 
ConseUeria d'Economia i Hisenda la qual ja n'ha fet redac
tar el projecte pertinent de rehabilitació que, supos jo, que 
no sera per dedicar a cap nova Inquisició sinó per a finali
tats propies d'aquesta Conselleria a la qual pens que s'hau
ría de dirigir aquesta Pregunta. Res més. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gnlcies, Sr. Conseller. Vol tornar afer ús de la parau
la el Sr. Pons? Té la paraula. 

EL SR. PONS 1 PONS: 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Sr. Canseller, 
aquest diputat passa moltes vegades per aquest carrer on hi 
havia un gran cartell que anunciava que aquest edifici esta
va en restauració, que estava dins l'area de la Conselleria 
de Cultura, Educació i Esports, i crec que Can Fabregues 
és una mostra de la falta de planificació que s'ha patit dins 
aquest Govern i concretament dins l'area en la qual voste 
té la responsabilitat avui. És a dir, d'aquesta obra que va 
ser adquirida quan el Sr. Francesc Gilet era conseller de 
Cultura es va anunciar la seva restauració, es varen comen
~r unes obres, es va restaurar la teulada i, des d'aleshores 
enc;a ha hagut un estat d'abandonament d'aquest edifici, de 
degradació, per aixo cada vegada ens demanavem si estava 
realment en rehabilitació o si estava totalment abandonat. 

Creim que no és seriós que una institució adquireixi 
un edifici i quan ja anam pel tercer conseller de Cultura fi
nalment no es destini a cap finalitat cultural sinó que des
prés acabi en mans d'una altra conselleria i amb unes altres 
finalitats. Hi ha hagut, per tant, una notoria falta de plani
ficació i li agrairem, ja que ens ha anunciat que és nou, que 
prengui nota que la planificació s'exerceixi rigorosament. 
Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gn\cies Sr. Pons. Vol tornar afer ús de la paraula el 
Sr. Canseller? Té la paraula. 

EL SR. CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ 
1 ESPORTS (Bartomeu Vidal i Pons): 

Si, Sr. President. Compti, Sr. Pons, dos consellers de 
Cultura i no tres perque el tercer encara pnkticament no el 
podem comptar encara, i que quedi clar el tema, aquest 
edifici ha estat sotmes a unes peculiaritats determinades 
que voste coneix perfectament. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. 

I.2).- PREGUNTA R.G.E. NÚM. 2797/92, PRESEN
TADA PEL DIPUTAT SR. COSME VIDAL 1 JUAN, 
DEL GRUP PARLAMENTARI MIXT. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la pregunta següent que és la 2797, que for
mula el Diputat Sr. Cosme Vidal i Juan, del Grup Parla
mentari MIXT, sobre finan~ment per part del Govern d'u
na nova seu per al Cansell Insular d'Eivissa i Formentera. 
Té la paraula el Sr. Vida!. 

EL SR. VIDAL !JUAN: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Hble. Sr. 
Canseller d'Economia i Hisenda: a Eivissa, al menys a am
plis seetbrs d'Eivissa, va sorprendre l'anunci, la iniciativa, 
de construcció d'una nova seu per al Cansell Insular quan 
l'any 1985 va ser inaugurada la que es va construir amb 
aquesta finalitat, pero la sorpresa que en el primer mo
ment, perque la despesa que es preveu per a aquesta cons
trucció és de quasi 1.300 milions de pessetes, es va contes
tar que tammateix aixo ha ha pagaria el Consell Insular si
nó que es bus carien diners de fora del Consell Insular. Aixo 
va sorprendre pero la sorpresa va ser majúseula quan ara, 
dia 15 d'aquest mes, l'agencia EFE va dir que el finan~
ment d'aquesta construcció correria exclusivament acarree 
del Govern balear. 

Nosaltres, abans de prendre una postura dins aquesta 
cambra pel que fa a la Camunitat Autónoma en general 
voldrlem saber si aixo és cert i d'aqu[ aquesta Pregunta, els 
la Ilegiré rapidament; si és cert que la construcció d'una no
va seu per al CanseIl Insular d'Eivissa i Formentera pressu
pastada quasi en 1.300 milions de pessetes correra exclusi
vament a carree del Govern balear, tal com ha fet públic 
l'agencia EFE? Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Graeies, Sr. Vida!. Té la paraula el Sr. Conseller d'E
conomia i Hisenda per respondre. 

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

No és cert pero és cert. No és cert perque no es tracta 
d'una nova seu del Cansell Insular d'Eivissa sinó que en el 
seu dia.el Govern amb el Cansell varen convenir que hi ha-
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gués un edifici únic el qual inclouria la seu i també els or
ganismes i serveis que té la Comunitat a l'illa d'Eivissa per 
aoo facilitar una major integració i vertebració de serveis i 
també facilitar al ciutada poder acudir a un únic edificio 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conse11er. Vol tomar afer ús de la parau
la el Sr. Vidal? Té la paraula. 

EL SR. VIDAL IJUAN: 

Bé, Sr. Conseller. Davant aquesta contestació tan cla
ra, hi ha una ansia, hi ha qualque cosa que queda flotant. 
Queda cIar que aquesta no sera la nova seu pero sí que ho 
sera del Consell Insular, pero sera compartida entre el Go
vern balear i el Consell Insular. Aixo jo ho he entes aoo. 
Bé, aquí sí que entra una responsabilitat molt directa i que 
s'haura de parlar en els proxims pressuposts o en els pres
suposts que estan a punt de tramitar-se perque xoca que 
quan en una situació com hi estam ara, de vertadera reduc
ció de la despesa pública es destini quasi l'import d'aquest 
famós impost ecologic al qual s'ha hagut de recórrer per 
cobrir el capítol d'ingressos en els anteriors pressuposts per 
una cosa que encara no esta clar que tengui una necessitat 
tan gran com per destinar aquesta gran quantitat de diners, 
perque quan estigui aixo equipat no seran 1.300 mílions si
nó que seran a prop de 2.000 milions, i que precisament 
s'hagi de recórrer a aixo en aquests moments, quan no esta 
clar que tengui una prioritat aquesta despesa. Moltes gra
cies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Vidal. Volt tornar afer ús de la paraula el 
Sr. Conseller? Té la paraula. 

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

Sí, em penedesc d'haver contestat que no a la seva Pre
gunta perque realment a la seva Pregunta era a la que havia 
de dir que no. Aleshores li concret, sera la seu del Conse11 
Insular d'Eivissa, incloura també els serveis del Govern de 
la Comunitat i sera finan~da en la mesura de les seves pos
sibílitats pel Govern balear, i crec que endemés el que s'ha 
de retallar són les despeses corrents i no les inversions. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gnlcies, Sr. Conseller. 

1.3).- PREGUNTA R.G.E. NÚM. 2415/92, PRESEN
TADA PEL DIPUTAT SR. DAMIÁ PONS 1 PONS, DEL 
GRUP P ARLAMENTARI SOCIALISTA 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la tercera pregunta, que és la 2415, que for
mula el Diputat Sr. Damia Pons i Pons, del Grup Parla
mentari SOCIALISTA, sobre edició de llíbres en catala. Té 
la paraula el Diputat Sr. Pons. 

EL SR. PONS 1 PONS: 

Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Sr. Conseller, com 
voste sap, la llengua catalana és oficial i propia d'aquesta 
comunitat autonoma i tenim obligació de contribuir a la se
va normalització, en l'article 14 es diu clarament que per a 
l'ensenyament de la llengua catalana propia de les Illes Ba
lears d'acord amb la tradició literaria autoctona tenim com
petencia exclusiva. Per aixo llamentam profundament que 
quan una conselleria del Govern edita un llibre dedicat als 
escolars ho faci en castella, aquesta és la Conselleria d'O
bres Públiques i Ordenació del Territori i el llibre és El 
agua y las Baleares. Ens agradaria saber quina normalitza
ció lingüística, quina normalització del catala s'impulsa des 
d'aquesta Conselleria que edita llíbres escolars o ajuda a 
editar llibres escolar en caste11a. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pons. Té la paraula el Sr. Conseller de 
Cultura per respondre. 

EL SR. CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ 
1 ESPORTS (Bartomeu Vidal i Pons): 

Sr. President. Efectivament la Conselleria d'Obres PÚ
bliques té per finalitat la de fer ratUes més que la de nor
malitzar. En data 29 de juny del 1992 el conseller adjunt a 
la Presidencia em tras11ada la Pregunta amb sol· licitud de 
resposta oral davant el pIe-formulada pel Grup Parlamen
tari SOCIALISTA sobre la publicació en catala del llibre 
El agua y las Baleares. E131 de juliol del 1992 la consellera 
de Cultura adre<;:i\ petició d'informe al conseller d'Obres 
Públiques sobre si el llibre havia estat publicat únicament 
en caste11a o si n'existien dues versions i, en aquest cas, si 
s'havien publicat en castella i per quins motius s'havia fet 
aquesta elecció idiomatica. 

Dia 11 de setembre del 1992 el director general de 
Cultura va reiterar la petició a la Direcció General de Medi 
Ambient i finalment dia 15 de setembre del 1992 el conse-
11er d'Obres Públiques tras11ada informe a aquest respecte 
per la Direcció General de Medi Ambient, que és el se
güent: El 11ibre El agua y las Baleares fou publicat única
ment en castella i els motius són que en el moment d'aque-
11a publicació la Direcció General, per fer dues edicions i 
perque arribas a totes les escoles d'EGB, el va fer només en 
castella per motius estríctament economics i amb la finali
tat que es complís i es cobrís el que pretenia. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. ConseIler. Vol tornar afer ús de la parau
la el Sr. Pons? Té la paraula. 

EL SR. PONS I PONS: 

Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. M'agrada Sr. Con
seller que arribi i es comenci a adonar de quin govern for
ma part. Quan estava la Sra. Maria Antonia Munar seguda 
en la seva butaca li recordava periodicament amb una certa 
crueltat en comptes de reconeix.er -a vegades som un_ po-
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quet dolent- que en aquest Govern hi havia falcons i cader
neres, ara ja no hi ha caderneres, hi haun), falcons i busque
rets. Voste té la responsabilitat de la normalització lingüís
tica,i amb aixo vaste ha de ser un faleó, faleó padfic que ha 
de mirar de convencer als altres pero em pareix que en 
aquest cas els falcons estan dins la Conselleria d'Obres PÚ
bliques. Comprovanl. que ignoren completament la norma
lització lingüística i també comprovanl com l'ignoraran a 
voste. Moltes gnlcies. 

EL SR PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pans. Vol tornar afer ús de la paraula el 
conseller? Té la paraula. 

EL SR CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ 
1 ESPORTS (Bartomeu Vidal i Pons): 

Li agrairé molt amablement al Sr. Pons que compleixi 
amb la seva funció i obligació, que em recordi on estic. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. 

1.4).- PREGUNTA RG.E. NÚM. 2416/92, PRESEN
TADA PEL DIPUTAT SR. DAMIÁ PONS 1 PONS, DEL 
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA 

Passam a la pregunta següent que és la 2416, que for
mula el Diputat Sr. Damül Pons i Pons, del Grup Parla
mentari SOCIALISTA, sobre participació de la secta Nue
va Acrópolis a la X Fira del LLibre. Té la paraula el Dipu
tat Sr. Damül Pons i Pons. 

EL SR. PONS 1 PONS: 

Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Les subvencions i la 
participació de determinades societats dins activitats sub
vencionades o fetes amb suport de la Conselleria de Cultu
ra, Educació i Esports s'han de mirar de tenir en compte 
perque si no ens exposam no afer exactament el ridícul si
nó a donar participació a elements que han estat denun
ciats i precisament per una diputada, no precisament del 
Grup SOCIALISTA, la Sra. Salarrullana, com a sectes cJa
rament perilloses. És molt trist que a la X Fira del Llibre 
celebrada a Palma es programassin dos actes acarree d'una 
secta de canlcter neo-nazi considerada perillos a denomina
da Asociación Cultural Nueva Acrópolis. Per tant, m'agrada
ría que ens donas una explicació sobre per que es va poder 
produir aquesta situació. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pons. Té la paraula el Sr. Conseller per 
respondre. 

EL SR CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ 
1 ESPORTS (Bartomeu Vidal i Pons): 

Sr. President. En resposta a la Pregunta formulada pel 
Sr. Damia Pons, de! ?rup Parlamentarí SOCIALISTA, he 

de dir que durant les reunions preparatoríes de la X Fira 
del Llibre a les quals va assitir un representant de la Conse
lIeria no es va esmentar per a res la participació a la Fira 
de l'associació Nueva Acrópolis, ni es va presentar cap pro
posta d'incJusió d'aquesta. L'organització de tots els actes 
de la X Fira del Llibre va estar a carrec del Gremi de llibre
ters de Mallorca, el qual incorpora l'associació esmentada 
als actes organitzats. 

La Conselleria de Cultura, Educació i Esports que sub
venciona la Fira va tenir coneixement de la participació de 
Nueva Acrópolis i a través del Gremi de llibreters va fer ar
ríbar un telegrama a la secta Nueva Acrópolis mitjan<;:ant el 
qual s'anuJ.Java la participació d'aquesta associació a la X 
Fira del Llibre, participació que no es va arribar a produir. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. PONS 1 PONS: 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Només hauria faltat 
que una vegada conegut el caracter de secta neo-nazi d'a
q uesta Associació Cultural Nueva Acrópolis haguessin fets 
els actes, logicament els 'varen suspendre; el que ens sor
pren és que es produeixin situacions alla on els doblers deIs 
ciutadans a través de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Esports. Varen estar a punt i va faltar un pel perque no 
anassin a una secta considerada perillos a -i dic aquest ca
racter de perillós predsament recordant les paraules de la 
diputada Salarrullana, del Grup POPULAR. 

Per tant, creim que aixo és un precedent que no s'ha 
de tornar a repetir. Quan organitzin actes han de saber 
exactament qui són els qui participen en aquestes activitats 
i en absolut es pot practicar una política de subvencionar 
no sabem que perque si no després ens trobam amb aques
tes sorpreses. Aquesta Associació Cultural Nueva Acrópo
lis és una secta pero no és secreta, voste va per dins la ciu
tat i haurA vist moltíssimes vegades durant moltíssims me
sos els cartells d'aquesta associació cultural aferrats per les 
parets anunciant actes de carActer molt diverso Per tant, 
creim que en aquest cas s'havia d'haver estat molt més 
alerta i ja no s'havia d'haver plantejat inicialment la partici
pació d'una secta de canlcter perillós. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

GrAdes, Sr. Pons. Vol tornar afer ús de la paraula el 
Sr. Conseller? 

1.5).- PREGUNTA RG.E. NÚM. 2417/92, PRESEN
TADA PEL DIPUTAT SR. DAMIÁ PONS 1 PONS, DEL 
GRUP PARLAMENTAR 1 SOCIALISTA 

EL SR PRESIDENT: 

La pregunta següent és la 2417, que formula el Diputat 
Sr. DamiA Pons i Pons, del Grup Parlamentari SOCIALIS
TA, sobre integració de la Fundació Pilar i Joan Miró a 
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Mallorca en el Sistema Espanyol de Museus. Té la paraula 
el Diputat Sr. Pons. 

EL SR. PONS I PONS: 

Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Sr. Conseller, el 
Grup Parlamentari SOCIALISTA reiteradament ha dema
nat a través d'interpe¡'¡acions i mocions la Llei de museus 
de les Illes Balears, Llei de museus que preveuria que els 
nos tres centres museístics s'integrassin dins sistemes més 
amplis. Hem tengut constAncia que en el cas de la Funda
ció Pilar i loan Miró a Mallorca, la qual té un carActer, un 
component museístic important, ha hagut una certa resis
t~ncia a integrar-lo dins el Sistema Espanyol de Museus, no 
sabem si per reticencia a perdre una certa titularitat, que 
no sabem quina és, pero creim que aquesta no és una acti
tud correcta tota vegada que la participació dins el Sistema 
Espanyol de Museus facilita, possibilita, les facilitats d'in
tercanvi cultural i d'elements musefstics i que, per tant, en
riquiria aquesta Fundació i li permetria tenir un canlcter 
que, si adoptam actituds tancades, logicament no podrA te
nir. 

EL SR. PRESIDENT: 

GrAcies, Sr. Pons. Té la paraula el Sr. Conseller per 
respondre. 

EL SR. CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ 
1 ESPORTS (Bartomeu Vidal i Pons): 

Amb el seu permís, Sr. President. Com vos té sap, Sr. 
Pons, les qüestions museístiques tenen les seves dificultats i 
certament amb la Fundació Pilar i loan Miró s'han fet unes 
gestions que varen ser explicades en el seu moment en 
aquest Parlament per part de la consellera de Cultura (que 
assenyalaven clarament quina era la situació en la qual es 
trobava. Ens remetem a a110 que es va dir. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gnkies, Sr. Conseller. Vol tornar afer ús de la parau
la el Sr. Pons? Té la paraula. 

EL SR. PONS 1 PONS: 

Sí, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Amb tot respec
te, Sr. Conseller, quan diuen una cosa elemental, quan em 
pregunten responc i vost~, la veritat és que no ens ha de re
metre que a tal lloc, a tal Diari de Sessions, a tal arxiu o 
prestatge de la seva Conselleria o d'alla on siguiahi ha un 
document que diu no sabem qu~. Vosté ens ha de contestar 
per qu~ davant un Sistema Espanyol de Museus que signifi
ca un intercanvi positiu en aquesta mat~ria dins les Illes 
Balears per qu~ la Conselleria de Cultura, Educació i Es
ports, que és la responsable deis museus dins les Illes Bale
ars, no té una actitud clara d'integració i dificulta la inte
gració dins un sistema que significa un benefici per als ciu
tadans. Si té una resposta és aquí que l'ha de donar, jo es tic 
disposat a anar-la a cercar a11a on sigui necessari peró és 
que avui l'he cercada amb vost~ i que, d'acord amb el Re
glament, tenim la facultat per fer-ho, i vosté no sé si no vol 

o no pot respondre. Moltes grAcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pons. Vol tornar afer ús de la paraula el 
conseller? Té la paraula. 

EL SR. CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ 
1 ESPORTS (Bartomeu Vidal i Pons): 

Sí, Sr. President. GrAcies. En primer lloc he de mani
festar que la Conselleria de Cultura, Educació i Esports 
mai no s'ha oposat que el museu Pilar i loan Miró s'inte
gras en el Sistema Espanyol de Museus com li permet fer
ho l'article 26 del Reial Decret 620/87, de dia 10 d'abril, pel 
qual s'aprova el Reglament de Museus de Titularitat Esta
tal i del Sistema Espanyol de Museus, i que desenvolupa a 
la vega da l'article 66 de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del 
patrimoni historic nacional. 

Segons l'esmentat article 26 podran formar part del 
Sistema Espanyol de Museus, entre d'altres, aquells museus 
que encara que no siguin de titularitat estatal, com és ara el 
que ens ocupa, la titularitat del qual correspon a aquesta 
comunitat d'acord amb l'article 10/19 del nostre Estatut 
d'Autonomia, tenguin una especial relevancia per la impor
tAncia de les seves coHeccions i que s'hi incorporin mitjan
c;ant conveni al Ministeri de Cultura oIda la corresponent 
comunitat autonoma. 

Per altra part, i per acabar d'exposar la normativa exis
tent sobre aquesta tematica, vull afegir que segons l'Ordre 
de 7 de febrer del 1990 per la qual es modifica la de 10 de 
juliol del 1989, per la qual es regulen les subvencions i aju
des económiques als museus que integrin mitjanc;ant conve
ni amb el Ministeri de Cultura el Sistema Espanyol de Mu
seus no es concedira cap tipus de subvenció si l'organ com
petent de la comunitat autónoma no ha informat favorable
ment sobre la sol· licitud. 

En segon 110c passaré a explicar el desenvolupament 
cronologic deis fets. El dia 6 de juny passat va tenir entrada 
en aquesta Conselleria de Cultura un escrit signat pel Sr. 
losep Maria Luzón Nogué, director general de Belles Arts i 
Arxius, adrec;at a la Conselleria de Cultura Educació i Es
ports pel qual solicitiva l'informe del departament per a la 
incorporació del museu a la vegada que ens adjuntava un 
projecte de conveni per tal de fer un informe ( ... ); la Conse
lleria es posa en contacte amb el director de la Fundació, el 
Sr. Rico, perqu~ ens transmet~ la documentació que re
flectís el contingut artístic exacte del museu objecte de la 
Pregunta del Diputat Sr. Damia Pons. 

Cap a mitjans d'agost el Sr. Rico va trametre la infor
mació sol· licitada en base a la qual el director gemal de 
Cultura, el Sr. Jaume MartorelI, no només va informar fa
vorablement sobre la integra ció del museu en el sistema si
nó que a més a més i en el mateix informe manifesta que la 
Direcció General de Cultura estava a favor de les conces
sions d'ajudes tecniques i economiques al museu Pilar i Jo
an Miró que la Direcció General de BeHes Arts i Arxius 
p<?~ués acordar posteriorment. 
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Aquest informe va ser trames al Ministeri de Cultura 
día 7 de setembre del 1992, fa exactament poques dates. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. 

I.6).- PREGUNTA R.G.E NÚM. 3086/92, PRESEN
TADA PEL DIPUTAT SR. VALENTf VALENCIANO I 
LÓPEZ, DEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la darrera pregunta, que és la 3086, que for
mula el Diputat Sr. Valen tí Valenciano i López, del Grup 
Parlamentarí SOCIALISTA, relativa a presentació del "Lli
bre blanc d'indústria" al Parlament. Té la paraula el Dipu
tat Sr. Valenciano. 

EL SR. VALENCIANO 1 LÓPEZ: 

Gracies, Sr. President. Srs. Diputats. Si fa no fa un any 
el Govern havia de presentar en aquest Parlament un "lli
bre blanc d'indústria". Aleshares fa un any aquest mateix 
diputat va fer aquesta mateixa Pregunta i la resposta va ser 
que aquell estava per acabar, que es necessitava una mica 
més de temps pero que en el termini d'un any aquest llibre 
estaría presentat en el Pariament, aquesta va ser la resposta 
del Govern. En aquests moments ha ven~ut aquesta "Ue
tra", en aquests moments, si fa no fa, fa un any que hauria 
d'estar presentat aquí ja, eIs terminis s'han passat de molt, 
per tant, es tracta de saber, Sr. Conseller, a veure com esta 
el "Llibre blanc d'indústria." GrAcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Valenciano. Té la paraula el conseller 
d'Indústria per respondre. 

EL SR. CONSELLER DE COMER<; I INDÚSTRIA 
(CristOfol Triay i Huguet): 

Gracies, Sr. President. Sr. Valenciano, la resposta que 
se li va donar a la seva Pregunta el setembre del 1991 va ser 
que es tendria una reumó amb els responsables de la Uni
versitat. La reunió es va tenir amb el Sr. Picornell i amb el 
Sr. AguílÓ. En aquesta reunió es va dir que no abans de ca
torze mesos seria possible que pogués temr el Govern 
aquest document. Jo li vaig dir aquesta resposta i esta en el 
Diari de Sessions de dia 2 d'octubre del 1991; la res posta es 
manté tal com la vaig dir i sí que li puc anunciar que en 
aquests moments s'ha fet ja, s'ha presentat un avan~ d'a
quest "Llibre blanc", tres volums concrets dos deis quaIs fan 
referencia a sol industrial a cada una de les illes i que l'altre 
volum és un avanc; del que sera el futur "Llibre blanc de la 
indústria balear". 

Per tant, s'ha de donar temps al temps, i el mes de des
embre, quan haura ven~ut el termini que es va -en aquesta 
resposta- donar esperam que poguem presentar dins el nou 
perfode de febrer a mares el "Llibre blanc d'indústria" en 
aquesta casa. 

EL SR. PRESIDENT: 

GrAcies, Sr. Triay. Vol fer ús de la paraula el Sr. Va
lenciano? 

Il.- COMP AREIXEN<;A DEL MOLT HONORA
BLE SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LA CAlB, 
PER TAL D'INFORMAR LA CAMBRA SOBRE LA SI
TUACIÓ PLANTEJADA AMB LA DESTITUCIÓ DE 
LA TITULAR DE LA CONSELLERIA DE CULTURA, 
EDUCACIÓ 1 ESPORTS. (A TRAMITAR D'ACORD 
AMB L'ESTABLERT A L'ARTICLE 176 DEL REGLA
MENT). 

EL SR. PRESIDENT: 

Esgotat el primer punt passam al segon, que és el cor
responent a la compareixenc;a del Molt Hble. Sr. President 
del Govern de la Comunitat, per tal d'infarmar la cambra 
sobre la situació plantejada amb la destitució de la titular 
de la Conselleria de Cultura, Educació i Esports. Aquesta 
compareixenc;a, record als diputats, es tramita d'acord amb 
l'establert a l'article 176 del Reglament. Té la paraula el Sr. 
President de la Comunitat. 

EL MOL T HONORABLE SR. PRESIDENT DE LA 
COMUNITAT AUTÓNOMA (Gabriel Cañellas i Fons): 

GrAcies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Dia 10 de 
setembre signA el Sr. Josep Alfonso i Villa nueva efeetiva
ment aqueixa petició d'informació sobre les motivacions de 
la substitució de la consellera de Cultura, Educació i Es
parts, Maria Antonia Munar. No tenc cap dubte que si 
aquesta petició hagués entrat dies després, si hagués entrat 
la setmana passada, possiblement la petició hauría inclos 
també explicar aquí i ara conjuntament amb aquesta modi
ficació del Govern l'altra modificació que s'ha fet, l'altra 
substitució que s'ha fet dins l'equip del Govern. De manera 
que, sempre comptant amb la benevolencia de tots vostes i 
per evitar-los feines i compareixences m'estendré dins el 
meu plantejament d'avui en explicar aquesta substitució de 
dos membres del meu Govern: El d'Educació, Cultura i Es
ports i el de la Funció Pública. 

Dos membres, dues persones, de les quals almanco puc 
dir que eren generases, i que no em correspon a mi, en 
aquell moment, haver-les de jutjar peró sí agrair-los sense 
cap dubte l'esfar~ que han fet, una d'elles molt més de cinc 
anys i l'altra molt més de nou, encara que fossin de distints 
departaments del Govern. 

Sres. i Srs. Dit aixo pens que hauría de comenc;ar logi
cament per felicitar-los a tots i cada un de vostes i felicitar 
al mateix temps la cambra perque cree -i no pens que m'e
quivoqui- que és la primera vegada que se celebra un acte 
d'aquesta naturalesa en aquesta cambra, una explica ció so
bre un canvi, sobre una remodelació, una explicació si tan 
volen -qualcú ho diria així- sobre una crisi de Govern, ca
dascú que empri la termino logia que desitgi, i pens que en 
quasi deu anys aixó tampoc no és gaire exagerat, senyal evi
dent i clara del bon funcionament d'un Govern que s'ha 
mostrat semp!e fidel complidor deis seus principis conser-
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vadors. 

No tenc cap dubte que aixo és perque es va encertar 
amb l'elecció de les persones i que els seus valors han que
dat demostrats alllarg de cada dia. Ara bé, hi ha una qües
tió important: quina és la vertadera intenció que hi ha dar
rera aquesta petició o quina hauria de ser la vertadera in
tenció que hi ha darrera aquesta petició? Jo pens que la in
tenció més important és saber si darrera un canvi de gabi
net, de govern, hi ha o no hi ha un canvi d'orientació políti
ca. Crec que aquesta és la qüestió fonamental, la qüestió 
que es planteja qualsevol organ de representació de la sobi
rania popular, un organ com aquest, com el Parlament, 
amb aUo que és de desenvolupament de la seva més impor
tant tasca: la legitima feina de control de labor de l'execu
tiu. 

Pens sincerament que alllarg d'aquests dies s'ha donat 
molta informació sobre les conselleries a les quals afectava 
la remodelació, els departaments als quals afectava el canvi 
o quins eren els moments, els punts o les situacions culmi
nants a que afectava la crisi; aixo en termino logia distinta, 
segons la que vos tes vulguin emprar. 

Una part d'aquesta informació l'he donada jo mateix, 
una altra part de la informa ció l'han donada els partits po
lítics. Una altra part de la informació l'han venguda a do
nar, i no sabien res de res del tema, tractaven de veure si 
podien aprofitar per embullar fil, i per que no dir-ho també 
qualque vegada hi ha hagut -no tenc cap dubte- qualqe des
informació interessada. 

Pero tornem a la qüestió fonamental. Aqueixa que els 
referia jo al principi, una qüestió tan fonamental com és a
clarir el dubte o la incügnita. És a dir, si el canvi deIs de
partaments, de les conselleries, respon o no a un desig de 
canviar l'orientació política del Govern, l'orientació políti
ca en cada un deIs distints aspectes als quals pot referir-se. 

La veritat és que ja ho he repetit moltes vegades, tan
tes com n'he tengut ocasió, i ho vull fer ara i aquí solemne
ment davant la cambra. Sres. i Srs. no hi ha cap intenció de 
canviar l'orientació pol1tica del Govern. Per consegüent, als 
efectes de control de l'acció política de l'executiu poden, 
Sres. i Srs. Diputats, estar tranquils, es continuara amb la 
mateixa pol1tica que s'ha mantengut fins al moment pre
sent, una altra cosa és que la puguin compartir o que no la 
comparteixin en absolut, perque també tenen absoluta legi
timitat per discrepar sobre l'orientació política d'aquest 
Govern, quin dubte hi cap. 

Feta aqueixa manifestació, i a partir d'aquí i ~mb tots 
els respectes jo tan sols hauria d'afirmar que la competen
cia per designar les persones responsables en vista de la re
alització d'aquesta pol1tica del Govern és una competencia 
normativament atribUIda al president del Govern (article 
14.1 de la Llei de regim jurídic de la Comunitat Autono
ma) i per consegüent una opció únicament i exclusivament 
de caracter personal, la qual s'adopta des d'un punt de vista 
absolutament i completament personal i que, per tant, sub
jectiu, total i absoluto Per tant, aquí hauría d'acabar, aqui 
hauria d'arribar, fins aquí hauria d'acabar la meya explica-

ció. 

És evident que el president del Govern i 10t el Govern 
responen davant la cambra de la realització de la seva polí
tica i res ponen en segona instancia, en darrera instancia, en 
la instancia més important dvant els ciutadans espanyols, 
pero hi afegiré qualque cosa més, no vull ser tan breu. Pre
tenc naturalment que amb aquell canvi es produeixi un 
efecte de revitalització, un nou impuls de donar un nou a
nim, per tant, darrera aquesta modificació hi ha tan sols 
aqueixa intenció de caracter generic al canvi i no en cap 
d'altra. 

Com a explicació complementaria de caracter especial 
dels dos departaments jo hi podria afegir el següent: en 
Cultura, Educació i Esports circumstancies internes del 
bon funcionament de la coalició electoral Partit Popular
Unió Mallorquina, que dóna suport al Govern, m'han fet 
pensar que era millor i que donava més cohesió al pro pi 
Govern canviar el titular dins els ordres establerts d'acord 
amb uns pactes que tenien canlcter públic i que en cap mo
ment s'han ocultat a ningú, i donat que aquest era un titu
lar qualificat d'Unió Mallorquina la substitució s'ha pro
duH en la persona d'un altre titular qualificat d'Unió Ma
llorquina a satisfacció d'aquell partit i d'aquell president, 
res d'altre vulguin veure ni cercar ja que res d'altra cosa 
oculta hi trobaran perque no hi éso 

Pel que fa a la Funció Pública un titular que, després 
de més de nou anys d'exercici del carrec de conseller en el 
Govern, complerts sobradament els seixanta-cine d'edat, 
acabada la tasca de la reforma, unificació i posada a punt 
del funcionariat, ha demanat poder-se alliberar de respon
sabilitat i tornar a la tranquiHitat d'una vida més reposada, 
en un cas així ningú no li podia negar i jo, que som un gran 
amic seu, manco que ningú. 

Els dos elegits per als carrecs és evident que són capa
~s, tant Bartomeu Vidal com José Antonio Berastain te
nen preparació i a més a més de tenir preparació són joves 
i ténen una llarga vida per davant. Si bé és cert que no tene 
per que entrar en explicar per que ells sí i altres no, perque 
no convé, perque no és oportú, perque no es fa mai, ni tan 
soIs quan s'inicia un nou govern, quan comen<;a un govern 
de nou i manco faria falta ara. 

No tenc intencions, no feim comptes prolongar molt 
més aqueixa primera intervenció pero sí que els die ja des 
del primer moment, des d'ara mateix, que sens cap dubte 
estic totalment disposat a satisfer totes aquelles demandes 
que facin vostes, Sres. i Srs. Diputats, dins un marc, dins el 
mare i l'ambit que jo acab de marcar i tra<;ar amb línies de 
les raons per les quals s'ha fet una remodelació del Govern. 
Ja se sap, en política, quan un té la responsabilitat si no fa 
una modificació, canvi o remodelaeió, tendra critiques, i si 
la fa també en ten dra. Per tant, un ha d'estar logicament 
acostumat, acostumat endemés de bona gana, acostumat de 
bon taranna a suportar crítiques per un fet com aquest, 
perque són fets purament i exclusivament de decisió perso
nal. 

He cregut que s'havia de produir un amvi de govern, el 
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canvi s'ha produH; les polítiques, que són l'important, es 
mantenen i crec que aquest Govern tendra suficient ener
gia com per donar un nou impuls a l'acció de Govern. Gra
cies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. President. Passam al torn d'intervenció del 
Grup Parlamentari MIXT, té la paraula el Diputat Sr. Vi
dal i Juan. 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Molt Hble. 
Sr. President: sí, pero no. Avui, pel que hem vist hem d'en
trar així. Nosaltres no hem demanat aquesta compareixen~ 
i hem de confessar que quan en el for corresponent es va 
tractar la petició del Grup SOCIALISTA a aquest respecte 
nosaltres li varem donar suport perque, naturalment, s'ha
vien donat explicacions públiques i creiem que davant 
aquesta cambra també el Sr. President, com és logic, no 
tendria cap inconvenient a dar-les. Nosaltres varem mani
festar el nostre parer que a pesar d'estar a favor de la com
pareixen~ el cas no passava de ser el primer pas d'un canvi 
-aquesta destitució- més o menys motivat o més o menys 
correcte en la forma de fer-ho, en aixo no vare m entrar ni 
teníem per que entrar-hi, pero a la fi un canvi decidit per 
qui té postestat-per realitzar-lo. 

No obstant aixo, qua n el representant del grup majori
tari que dóna suport al Govern va expressar la seva opinió 
que el president no hauria de compareixer fins que la crisi 
estigués tancada, no poguérem per més que expressar el te
mor que es tenguessin que ajornar per massa temps les ex
plicacions del ~r. President davant aquesta destitució per
que, per aquest cas i per qui els parla, no tenia més trascen
dencia que una destitució previa o una substitució pero 
pels mateixos responsables del Grup que dóna suport al 
Govern es va considerar com una crisi, i les crisi se sap 
quan comencen pero mai no salen finalitzar quan es vol. 
Per tant, no sé si estam davant un tancament d'una crisi, 
d'una treva o que ara s'ha obert la crisi, aquesta no és la 
qüestió. 

Nosaltres només voldríem dir que, en la nostra opinió 
sobre aquesta compareixen~ d'avui del Molt Hble. Sr. Pre
sident per explicar la destitució, ens pareix oportuna, ho 
hauría estat tal vegada en el temps, crec que sí, pero no. El 
Sr. President ha explicat molt bé que es tractava d'una revi
talització quant a aquesta destitució i al canvi pero, franca
ment, la seva explica ció, sobre aquesta destitució ens ha 
deixat ombres de dubte. 

En tot cas ara veim que podria obrir-se una crisi pero 
crec que hem d'anar a les conclusions després d'haver es
coltat el Sr. President. Aquestes conclusions no són altres, 
com hem dit, que aquesta situació que es va produir quant 
a la compareixen~ amb la petició del 10 de setembre i la 
compareixen~ es fa dia 6 d'octubre, no ha passat massa 
temps pero si que creim que a causa d'aquella manifestació 
a la qual hem fel aHusió abans, i a pesar que per membres 
del propi Govern es va die ~larament que no hi havia crisi, 

creim que en aquest moment explicar els canvis senzilla
ment i dir que es tracta d'una revitalització és una explica
ció naturalment de la part més important del desencade
nant d'aquesta situació pero no s'ha d'oblidar també l'altra 
part, l'altre protagonista, i no ha dic jo, ho va dir l'altra 
part, va dir que darrera de tot esta la revisió de la LEN i 
crec que hi va afegir el Pla de ports esportius, pero sobretot 
va posar émfasi que darrera d'aquesta substituci6 esta la re
visió de la LEN. 

Per tant, si ens situam sobre aixo cree que el Sr. Presi
dent ha hagués pogut desmentir d'alguna manera, crec que 
s'ha de tenir així mateix aquesta vessant de l'altra part pro
tagonista d'aquesta situació, i la impressió nostra que va
rem manifestar en declaracions públiques és que haguéssim 
volgut que les explicacions del Sr. President la desvirtuassin 
i nosaltres ens hauríem retractat. Pero creim sincerament, 
en aquest moment, que si no ens aporten noves explica
cions a aquest respecte que aquí s'ha acceptat per posar su
posadament en aquesta crisi una fórmula molt en vaga que 
és la de pau per territoris, pau en forma de carrecs per al 
seu partit i territoris, pero cedir territoris afectats per la 
LEN que es vol revisar i que aquella part no ha volía. 

Per part del protagonista principal, el Molt Hble. Sr. 
President cedint, mitjan~nt aquesta fórmula que han in
ventat per alla, per Palestina, el nou conseller de Culturael 
qual va sortir d'una terna de tres del partit associat. Per 
tant, s'ha prodult gracies a aixo aquesta treva i per part d'a
quest diputat que els parla en nom del Grup Parlamentari 
MIXT creim, senzilLament, que només s'hi ha d'afegir aixo, 
una destitució, perque no era més aixo, amb una substitu
ció que no hauria tengut transcendencia pero que aquesta 
ma de components ha fet que s'hagués d'arribar a aquesta 
fórmula a base d'una treva i -tom a repetir- mentre no ens 
demostrin el contrari, aquesta ha estat una pressumpta so
lució. 

Quant a aquest aspecte he de recordar que sent els im
plicats dos partits que govemen tota la Comunitat Autono
ma jo només voldria recordar a les dues parts, si és que han 
fet aquesta fórmula i és cert aixo, que les Illes menors, i 
particularment Eivissa i Formentera, són part d'aquesta co
munitat autonoma i no elsAltos del Golán. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Vidal. Pel Grup Parlamentari PSM 
EEM, té la paraula el Diputat Sr. Sampol i Mas. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Sr. Presi
dent del Govern, resulta que centenars i centenars de pagi
nes de diari, d'hores d'emissió per radio i televisió, de co
mentaris al carrer, tot són invents, interessos d'altres par
tits poHtics i aquí no ha passt res, un simple nou impuls al 
Govern, no hi ha canvi de Unia poUtica, res, podem tancar 
les portes i ens en podem anar. 

La nostra visió del tema és molt distinta. Creim que 
davall hi ha més coses. Els distints comentaristes han parlat 
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d'altres raons, uns diuen que aixo era una operació contra 
el nacionalisme polític de centre-dreta, altres diuen que 
anava per l'oposició al Pla Director de ports esportius, la 
modificació de la Llei d'espais naturaIs -ho ha dit el Sr. Vi
dal. Pero nosaltres encara creim que hi ha més coses, que 
hi ha més incúgnites, és a dir, quins interessos hi ha, dis
tints interessos que es defensaven dins el Govern? Evident
ment aixo nosaltres no ho podem desvetllar, només ho po
den fer els dos protagonistes, pero el que sí podem fer és 
analitzar els fets des del primer dia i treure les nostres pro
pies conclusions i després voste ens corregira si ana m equi
vocats. 

Si comen~m per la cronologia deIs fets quasi podrfem 
comen~r per l'anunci: "Este es el dfa más feliz de toda mi 
carrera polftica", aixo ho diu el Sr. President, us declarareu 
exultant -ho varem sentir per la rMio. Un dia que, envoltat 
de comparses anunciaveu la destitució de la consellera de 
Cultura, i segurament és la primera vega da en la historia 
que el dia més felir;; d'un cap de govern és un deIs dies més 
trists, més vergonyosos per al poble que governa, perque 
aquest ja no podia ser més trist, tant que resultava patetic 
comprovar fins on sou capar;; d'exigir als qui haveu concedít 
la gracia de compartir les miques del poder, fins on foreu 
capar;; d'humiliar uns representants del poble, pero diuen 
que fins i tot deIs mals en treuen conseqüencies positives, i 
aquestes podrien ser unes constatacions que, els qui duim 
anys seguint la política d'aquesta terra ja sabíem pero que_ 
mai no havien estat tan evidents, perque la destitució d'una 
consellera no tendria res de particular, com vos mateix heu 
dit és un fet normal en tots els governs a més d'una prerro
gativa que ningú no vos discuteix si no fos per la forma com 
s'ha produlda i que ha provocat tat un seguit de situacions i 
manifestacions que hem d'analitzar amb detall, perque en 
realitat, el que ha estat noticia i que ha provocat l'escandol, 
més que els motius de la destitució, han estat les formes. 

Maldament aquí estam per informar-nos deIs motius, 
aquests poden tenir una explicació en les formes, sobretot 
quan les raons són tan ambigües, un nou impuls, un nou ai
re, salvar el pacte PP-UM, aixo ja és més important. De to
tes maneres hi caben unes quantes preguntes que voldríem 
que ens les contestas. 

Per exemple, respecte del pacte PP-UM, en quines ac
tuacions concretes la Sra. Munar posava en perill el pacte? 
Eren les seves declaracions per la modificació de la Llei 
d'espais naturals? Eren les declaracions contra el Pla de 
ports esportius o per defensar interessos distints dins el 
Govern? Foren simplement aquestes declaracions o una 
amena~ real de votar contra la modificació deis espais na
turals? Si tenim en compte les manifestacions d~ la Sra. 
Munar, UM presentava una forta oposició a la modificació 
deis espais naturals, Baleares de dia 10 de setembre; dies 
després Unió Mallorquina claudicava anunciant el vot afir
matiu a la modificació en els aspectes substancials. 

Quin ha estat el preu d'eliminar aquesta forta oposició 
que deia la Sra. Munar? Perque estam parlant de preus en 
el sentit polític pero també en l'economic. Deia la Sra. Mu
nar: "Cañellas tiene mucho poder polftico y económico, basta 
pensar lo que hay deo:.ás del Plan de puertos deportivos y el 

Catálogo de espacios naturales." Nosaltres, que no estam en 
el Govern ni la nosra cultura política ens permet endevinar 
que hi pot haver darrera la modificació deis espais naturals 
i el Pla de ports esportius, li hem de demanar que hi ha, Sr. 
Cañellas, darrera la modificació del espais naturals? Quins 
interessos hi ha a més deIs que ja es coneixen deis seus fa
miliars darrera la modificació deis espais naturals? Per que 
aquesta voluntat obsessiva de desprotegir-Ios? Per que 
aquest afany en aquest Pla de ports esportius absurd i total
ment irracional contestat per centenars d'aHegacions, pels 
mateixos ajuntaments del Partit Popular? Que hi ha darre
ra aquest Govern obstinat a fer el sord al crit deIs sectors 
economics més importants que demanen la pratecció per al 
nostre territori? PerO com diuen: no hi ha mal que per bé 
no vengui, i encara que en aquest cas el bé soIs sigui que 
s'ha airejat als quatre vents una practica denunciada des de 
fa anys: el clientelisme, el favoritisme, el partidisme en el 
repartiment deIs doblers públics convertits en arma electo
ral. 

Ho tornava a dir la Sra. Munar: "Los alcaldes que viven 
de las subvenciones del Govern y los cargos públicos que 
quieren continuar siéndolo. Es lógico que los alcaldes acudie
ran a la cita en el Consulat de la Mar porque sus ayunta
mientos viven de las subvenciones del Govem. Es lógico que 
el presidente del Govern encontrara el apoyo de los alcaldes, 
estando al frente de un ayuntamiento no pueden enfrentarse
le, saben que luego su[rirfan las consecuencias." Cites posa
des entre cometes peIs periodistes. Quines conseqüencies, 
Sr. Cañellas?, a ser discriminats, a ser castigats per discre
par? Aixo no ho deim nosaltres ho deia la Sra. Munar. És 
molt fort, reconeixem que aixo és fortíssim, i la veritat és 
que no comprenem com aquestes reiterades acusacions de 
la Sra. Munar, denúncies, diríem, no havien tengut més re
percussió, perque no era un batle independent qui les feia, 
no un batle d'un partit de l'oposició, era un membre del 
Govern la destitució del qual encara no havia estat publica
da en el Butlletf Oficial, era un membre del Govern, era la 
confirmació de l'abús de poder, de les practiques caciquils 
més propies deIs anys de la Restauració que de l'Europa 
del 1993, és la Mallorca profunda que tan bé encarnau, Sr. 
Cañellas, i que ens l'heu mostrada totalment nua. 

Bastava un cop damunt la taula, una ordre de l'amo 
de la posessió -com vos diuen- perque els seus vasalls acu
dissin docils i submissos, uns aferrats desesperadament a la 
seva petita, insignificant parcel.la de poder, els altres, igno
rants, no sabien que signaven -varen declarar posterior
ment, eIs havien enganyat. Tot plegat ha semblat un cop 
d'estat del cap d'un partit a un altre partit pero emprant la 
presidencia de la Comunitat. Una vegada més es confon el 
Govern amb el partit i es constata que des del Consulat de 
Mar es gestionen actuacions de política de partit, ja siguin 
mocions de censura en els ajuntaments o els interessos par
ticulars que traben la seva vehiculació a través de la presi
dencia de la Comunitat, i el resultat és el desprestigi de la 
institució i el desprestigi de la política autanomica. Aques
ta, més que ser instrument de redre~ment nacional, de re
cuperació de l'autogovern perdut, esdevé instrument d'acu
mulació de poder pels mitjans que sigui i instrument de de
fensa d'uns interessos economics molt determinats. 
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Ja quan dies més tard en l'acte de jurament del carrec 
dels nous consellers, culminada ja l'operaci6, assegurat el 
vot a la modificaci6 deIs espais naturals, tornaveu a la vos
tra canr;oneta a la qual ens teniu acostumats i reconeixieu 
que el nostre poble de vegades és individualista i insolidari. 

Nosaltres no podem deixar de demanar-Ios: com voleu 
que sigui el nostre poble, amb aquest exemple? Quines lli
r;ons poden treure els mallorquins, menorquins, eivissenes i 
formenterenes de la vostra actuació? La lectura és que tot 
esta justificat per controlar el poder, que en política tot val, 
que tothom té un preu, que els carrees s6n per servir-se'n i 
no per servir, i és quan el governant, en comptes de trans
metre iHusió als ciutadans, compromfs amb la construcció 
de la naci6, solidaritat amb els més debils, genera confor
misme, fatalisme, insolidaritat -un minut, Sr. President i 
acab- i aixo és el que ha quedat una vegada culminada la re
modelaci6 del Govern, la sensació que tots s6n iguals, que 
tothom va a la seva; en paraules, una vegada més de la Sra. 
Munar: "Tots som humans i sofrim temptacions." 

Aixo és el que avui tal vegada no podreu explicar, Sr. 
Cañellas, que la vostra concepci6 patrimonial del poder ne
cessitava aquest gest, demostrar a tothom qui té el poder i 
que qui s'hi enfronta paga les conseqüencies. Els efectes de 
submissiÓ, de desvertebració de la sbcietat que aixo provo
ca a qui únicament beneficia és a vos, ja que el vostre poder 
precisament té els fonaments en la perdua de valors de la 
nostra societat. 

Sincerament -acab, Sr. President- Sr. CañeIlas, des de 
la nostra opciÓ, que ha fet de la naciÓ la seva raó de viure, 
veure com totes les actuacions de la primera institució (la 
presidencia) ataquen l'arrel deIs valors en els quals es fona
menten les nacions lliures, ansia de llibertat, voluntarietat, 
voluntariat social, identificaci6 amb un projecte col.lectiu 
comú, solidaritat, altru'isme, hanestedat. No podem més 
que comdemnar la vostra actitud, i no pel fet de destituir la 
conseIlera d'Educaci6 i Cultura sin6 per la banoera manio
bra d'assegurar-vos la majaria necessaria emprant metodes 
que -ho vaig dir en les primeres manifestacians en el diari
tot democrata ha de rebutjar. Gracies. 

EL SR. PRESlDENT: 

Gracies, Sr. Sampa!. Pel Grup Parlamentari SOCIA
LISTA, té la paraula el Diputat Sr. Obrador. 

EL SR. OBRADOR 1 MORATINOS: 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Abans de comenc;ar 
jo Ji voldria reconeixer, Sr. Cañellas, com a president del 
Govern d'aquesta comunitat la seva total responsabilitat i 
llibertat per destituir i canviar qualsevol membre del seu 
Govern. Voste és el responsable de tota actuació o passivi
tat de qualsevol membre del seu equip de govern, pero aixo 
sí, té l'obligaci6 de respondre davant la ciutadania i de res
pondre davant aquest Parlament deIs motius polítics que 
l'han dut a fer-ho perque, Sr. Cañellas, ni el seu Govern ni 
aquesta comunitat ni els recursos que els ciutadans han po
sat en les seves mans perque els gestioni no s6n el seu pa
trimoni particular, ni la seva finca ni el seu hort, voste no 

és l'amo és l'administrador i com a tal n'ha de retre comp
tes en cada moment a aquest Parlament i als ciutadans. 

Voste ha destitui't la seva consellera de Cultura i no 
ens ha explicat en cap moment avui i aquí ni pels mitjans 
de comunicació per que ho ha fet, quines eren les raons po
litiques, culturals, que l'han dut a canviar i posar-ne un al
tre, quins eren els elements reals, la polftica de cultura que 
a vos te no agradaven de la seva conselIera, la Sra. Munar? 
Per tant, quins canvis a partir d'ara pensa impulsar en 
aquesta política cultural? 

Si ens haguéssim de fiar del que hem vist publicat hau
riem de parlar de maletes plenes de papers que s'han tras
Iladat de la Conselleria, hauríem de parlar de problemes 
d'imatge i, certament, Sr. CañelIas, molt més agradosa que 
la seva. Hem sentit parlar de 46.000 milions per comprar 
voluntats, i recordi, Sr. CañelIas, que aquests recursos no 
sÓn seus, els administra. 

Ens agradaria moltes vegades escoltar la Sra. Munar, 
diputada d'aquest Parlament, perque ens explicas tot aixo. 
Hem sentit parlar de tantes coses que no se'ns han aclarit; 
tal volta el dubte, i així ho creim, hi ha raons polítigues no 
expressades, potser el rebuig d'una política lingüística duta 
per la Sra. Munar que, per part de la seva majoria de diri
gen15 del Partit Popular, encapc;alada per voste, no els agra
da. Po15er -i n'hem sentit parlar- que el control per part del 
sector més integrista i dur del seu partit vol controlar Edu
cació a I'hora de les transferencies i també ens consta que 
encapc;alat per vos te, Sr. Cañellas. 

Hem sentit parlar de la necessitat d'eliminar opera
cions centristes nacionalistes que puguin entorpir posicions 
electorals per a les eleccions generals per a les quals encara 
resta temps i que podria -així ho vblem nosaltres- tenir la 
Ilunyana possibilitat de governar I'Estat espanyol el Partit 
Popular. Tal volta així podria fer merits vos te, Sr. Cañellas, 
pero raons polítiques de les quals, si n'hem de cercar els 
elemen15, els quals estan a l'abast de to15 els ciutadans i que 
els hem sentit de vos te, raons poUtiques que si les acumu
lam, certament podrien provocar o enllestir una destituci6, 
pero creim sincerament que no han estat aquestes les raons 
profundes i reals del canvi. 

D'aixo tal volta -insistesc- hauria de parlar la Diputada 
Sra. Munar i així ho ha fet, voldrfem també que parlas en 
aquest Parlament. Creim de veritat que la ra6 pot ser la sa
lada revisiÓ de la Llei d'espais naturals, creim que pot ser 
l'aut~ntica raó d'aguest canvi. 

D'altra banda no ens podríem explicar per que ho ha 
fet així, Sr. Cañellas; per raons polftiques voste no prepara 
durant mesos l'acte sacramental o, millor dit, l'acte de fe 
del dia 9 de setembre a la capella del Consulat de la Mar, 
un marc molt adequat per a una escenografía d'aquest ti
pus. Voste no hi perd tant de temps si no es tracta d'un te
ma personal patrimonial, no gasta tanta violencia inneces
saria si no es poden comptar i sumar els resuItats perque, 
Sr. Cañellas, el que voste ens va obligar a contemplar 
aquell dia al Consulat de la Mar ens va embrutar a tots, els 
políties i ciutadans d'aquesta comunitat, contempl~rem 
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com un president elegit democriHicament emprava els re
cursos públics per cometre indignititat. Alla, vos te, artista 
principal, ens mostrava que era el senyor feudal que exigia 
vassallatge públic d'uns ciutadans que eren no per si matei
xos sinó perque voste, el senyor feudal, els havia nomenat 
ape¡'¡ant a pactes de partit, soIs li faltava que haguessin po
sat la ma baix el seu genol!. 

Els protagonistes representaven institucions públiques 
d'aquesta comunitat (ajuntaments, parlamentaris) posats 
pels vots de ciutadans i que comprometia, per tant, allo que 
representaven: les institucions. Aquesta estranya taula ro
dona no era per alliberar la princesa ( ... ) noble deIs cava
llers medievaIs, sinó per servir Merlín i transformar-la en 
inofensiva fada melusina de ( ... ), aixo sí amb la seva aclapa
radora coa de serp. Voste, Sra. Maria Antonia Munar, ens 
hauria també d'aclarir aixo. 

Aixo ha feia a la seu del Consolat de Mar, a la seu del 
Consolat de Mar, no a ca seva ni a la seu del seu partit sinó 
a casa de tots, mentre s'oblidava de la seva funció d'admi
nistrador en uns moments crítics per a tot el nostre país. 
Voste gastava els recursos públics durant mesos per gua
nyar voluntats i manipular interessos dins l'ordre regnant 
d'un altre partit, d'Unió Mallorquina, i oblidar i paralitzar 
l'activitat poHtica del seu Govern en uns moments difícils 
per a aquesta comunitat. Tanta dedicació per part seva soIs 
podia ser per al seu interes, com ho ha demostrat després 
amb la solució donada a l'incident. 

Abans del dijous -i esmentarem un dia- quan encara 
Unió Mallorquina no havia decidit la seva postura davant 
la Llei d'espais naturals voste exigía ternes de set i no ac
ceptava les pesones presentades. Quan Unió Mallorquina 
decideix donar-li carta blanca a Eivissa i Formentera, i les 
seves salineres queden a la fi alliberades, la terna ja serveix 
i nomena el conseller de Cultura. De tates maneres ja sa
bem que qui avui li dóna dema li pot prendre, en canvi, 
com vos te bé sap, Sr. Cañellas, la sal, signe de puresa -iro
nia de la vida- era també salari, moneda de canvi medieval i 
conservadora per al futur personal i familiar. 

Aixo ja no li prendra ningú, voste, en aquestes coses, 
sempre mira cap al futur. El que estic dient ens ha reconei
xen vostes, Srs. Diputats, estiguin a una part de la sala o a 
l'altra, i ho sen ten com jo, perque, Sr. Cañellas, ens ha fet 
sentir bruts a tots, a ciutadans i polítics. Ha malversat re
cursos públics per cometre indignitat política, i no he es
mentat en cap moment la paraula crisi perque crec que en
cara no l'ha resalta, hi esta present com ho estava el dia 
que forma Govern. El que hem presenciat és un entrant, la 
crisi hi és i no la resol, a voste li sobren consellefs que li 
fan nasa i cerca la manera de desfer-se'n en el moment més 
precís. La crisi la té dins el seu partit amb la fidelitat abso
luta -que no lleialtat- que voste exigeix de quaIseveol que 
vulgui medrar dins el seu Govern, i aquesta crisi no resalta 
és la que paralitza l'actuació de govern. Repassem, que se 
n'ha fet del Pla d'ordenació d'oferta turística? Qui esta a 
favor dins el seu Govern de la modificació de la Llei d'es
pais naturals? 1 de ports esportius? Les directrius d'ordena
ció territorial, la xarxa hospitalaria, les alternatives a la cri
si economica i tantes coses que podríem apuntar. Actua-

cions avui i fa temps paralitzades perque l'amo no ha triat 
encara el missatge o no sap com desfer-se del que té. 

Certament que ha arreglat part del seu patrimoni i de 
la seva famHia i aquí hi ha un registre de propietat que 
qualsevol el pot tenir al seu abast, pero la crisi hi és i no 
s'ha resalta, vos te, Sr. Cañellas, no sap com sortir-ne. Si 
pogués -pero no ha crec- oblidi's un poc de si mateix i del 
que és seu i pensi que l'han posat en el Consulat de la Mar 
perque es preocupas deIs interessos deIs altres, deixi de ser 
l'amo i sigui l'administrador, deixi de ser el cacic i sigui el 
governant, aixo li agrairem tots; si no ha vol fer així se'n va
gi. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Pel Grup PP-UM, té la paraula el Sr. Gonzalez Ortea. 

EL SR. GONZÁLEZ ORTEA: 

Gracias, Sr. Presidente. Sras. y Sres. Diputados. Cuan
do el Grupo Parlamentario SOCIALISTA planteó ante la 
Mesa y la Mesa ante la Junta de Portavoces a su vez la peti
ción de comparecencia del Sr. Presidente del Gobierno pa
ra explicar la destitución de la consellera de Cultura yo sos
tuve, efectivamente, en nombre de mi Grupo que nosotros 
estábamos de acuerdo con esa comparecencia del presiden
te, pero que esa comparecencia debía producirse una vez 
concluída la crisis. La llamamos así, por cierto, crisis, aquí 
aprovecho para hacer un inciso porque sostuvimos enton
ces y seguimos sosteniendo ahora que esa es una termino
logía aceptada ya de muy antiguo que se identifica con la 
modificación de los componentes de un gobierno, eso -in
sisto- es algo ya antiguo y perfectamente conocido. 

Crisis, pues, había en el Gobierno al haber una modifi
cación en principio, dos ha habido con posterioridad, y sos
tuvimos que lo lógico al cerrar la crisis fuera en el momen
to en que el presidente viniera a comparecer ante esta cá
mara y a explicarnos la, pero explicarla no por razones de 
modificación o por qué razones había modificado unas de
terminadas personas del Gobierno, porque como ya el pre
sidente nos dijo la Ley de régimen jurídico y el Estatuto, en 
definitiva, y cualquier estatuto de cualquier país democráti
co confiere ese privilegio exclusiva y únicamente al presi
dente del gobierno, la modificación de los miembros de su 
gabinete o de su consejo sino necesidad expresa de dar 
cuenta de ello a nadie. 

Explicación que, en cambio, considerábamos oportuna 
y por tanto su comparecencia, de cuál iba a ser en lo que 
afectaba a esta cámara la consecuencia que trajera esa mo
dificación, la modificación en la Conselleria de Cultura, 
después -como digo- también en la de la Función Pública 
podian traer, que duda cabe, modificaciones subsiguientes 
en la política de ese Gobierno en ambas materias, incluso 
en otras, por poder afectar en mayor profundidad la crisis 
del Gobierno a su política, a sus lineas políticas generales. 
Hoy aquí ha salido el presidente, nos ha dado una explica
ción, creo que concreta, lisa, llana -diría yo- de que no hay 
previsiones de modificación sino de continuidad por parte 
de uno y otro conseller con la política en ambas materias 



DlARI DE SESSIONS( Núm. 41/ 6 octubre del 1992 1673 

que venían desarrollando sus antecesores. 

Hasta aquí, pues, no me quedaba más que felicitar a 
los nuevos miembros del Gobierno, ofrecer la colaboración 
leal de nuestro Grupo, yo esperaba que los otros también 
se la ofrecieran, no ha sido así hasta ahora pero supongo 
que habrá tiempo de que lo hagan y cerrar la cuestión sin 
más comentarios. 

La verdad es que he escuchado desde mi escaño acusa
ciones que me han dejado realmente atónito, no tengo otra 
palabra, en cuanto a esta modificación o remodelación de 
Gobierno, y se han hecho al socaire de una discusión inter
na que ha habido entre dos partidos políticos, el Partido 
Popular y la Unió Mallorquina, que conforman una coali
ción que sostiene el Gobierno en esta cámara, en esta co
munidad ... 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Diputat, perdoni, pero en aquest moment no es pot 
entrar en el debat de les altres intervencions deis grups, es
tam en un tom de fixació de la postura en relació amb la 
intervenció del president del Govern. 

EL SR. GONZÁLEZ ORTEA: 

Conforme, de acuerdo, Sr. Presidente. Recojo su reco
mendación y, por consiguiente, tengo que finalizar simple
mente diciendo esto, que estoy atónito y reiterando una vez 
más mi felicitación a los consellers, mi ofrecimiento de co
laboración leal en nombre del Grupo PP-UM, así sigue 
siendo el Grupo felizmente y así espero que siga siendo du
rante mucho tiempo. Nada más, muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Gonza.lez i Ortea. Se suspen la sessió per 
un temps de deu minuts. 

Sr. Alfonso, per que em demana la paraula? 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Sr. President, per una qüestió d'ordre. Nosaltres volf
em fer una protesta per la suspensió d'aquesta sessió per
que no estava previst ni en els acords de la Junta de Porta
veus ni en el Reglament. 

EL SR. PRESIDENT: 

En qualsevol cas li vull fer constar que aqueixa és una 
facultat del president del Parlament principalment en un 
moment en que tenia problemes fins i tot per poder-los 
sentir donat que la megafonia de la Mesa no funcionava. 
Que consti, de totes maneres, en acta la seva protesta. Té la 
paraula el Sr. President del Govern. 

EL MOLT HBLE. SR. PRESIDENT DEL GOVERN 
DE LA COMUNITAT (Gabriel cañellas i Fons): 

Gracies, Sr. President. Sres .. i . Srs. Diputats. Moltes i 

molt variades coses s'han dit aquí, i cree que totes o quasi 
bé totes les intervencions han tengut un punt de concor
dan<;a: oblidar-se d'allo que venfem a discutir aquí per que, 
i aprofitar l'oportunitat per dir tot alIo que alllarg d'aquei
xes vacances de l'estiu els respectius portaveus deis grups 
havien emmagatzemat, dit amb la millar de les voluntats i 
amb perdó de l'expressió "dins el gavatx" per traure-ho en 
la millor oportunitat que tenguessin. N'hem brindada una i 
I'han aprofitada. 

Comprendran també que davant la similitud de les in
tervencions la resposta seria una mica global perque tots 
han abundat en similars o pareguts, salvant les formes, ar
guments. Jo voldria, primer de tat, fer una observació o 
una precisió al portaveu del Grup SOCIALISTA el qual ha 
dit més o manco, fil per randa, que en som el responsable i 
tenc obligació de respondre aquí i ara. Efectivament que en 
som el responsable, aixo no ho dubta ningú, i aixo no és 
d'avui ni de despusahir, i quant que tenc l'obligació de res
pondre aixo també és cert pero cada cosa al seu temps i per 
maig cireres. 

Vull deixar ben clar que si avui som aquí a respondre 
d'una decisió que és purament, únicament i exclusivament 
personal i subjectiva ha estat perque aoo he cregut que era 
bo i oportú. No ho dic per qualsevol cosa, ho dic perque re
glamentariament hauria pogut escapar-me de semblant si
tuació. Tant és així que alllarg de la historia parlamentaria, 
no només d'aquesta cambra, perque és la primera vega da 
que hi havia oportunitat, jo he tengut la curiositat de mirar 
quantes vegades s'ha produi:t un fet com aquest allIarg deis 
darrers anys des de la democracia. En temps d'UCD cap, i 
en temps del Partit Socialista una, una sola vegada. 

Per cert, m'he pres la molestia de contestar aquí, en 
aquesta cambra, no amb paraules meves, no en absolut amb 
una sola de les expressions meves sinó que la meva inter
venció aquí ha estat lectura tradulda i exacta d'una acta del 
Congrés de Diputats aquí on el Sr. Felipe Gonza.lez amb 
les mateixes paraules que jo va respondre exactament ni 
més ni manco que a una crisi de sis departaments i hi esta
va inclosa la dimissió del ministre d'Economia i cinc més, i 
exactament va dir les mateixes paraules que he dit jo aquí 
tret de la petita intervenció de les dues conselleries, pero hi 
afegiré més, el representant del Grup SOCIALISTA, quan 
li va tocar intervenir, com ha ha fet el Sr. Gonza.lez, ara no 
importa que me molesti a traduir eIs va dir: "Estamos intro
duciendo un uso parlamentario importante, un uso parlamen
tario que no está previsto en nuestras normas, que el presiden
te del Gobierno informe sobre los cambios que introduce en 
su Gobierno, uso parlamentario que por lo demás se compa
dece claramente con lo que debe ser un uso parlamentario. A 
la oposición, se le explique lo que se le explique siempre se 
muestra insatisfecha, también es un uso parlamentario." I s'a
legrava, logicament, com ens hem alegrat nosaltres, que en
demés s'anuncias la continultat de la política. 

Per aixo he volgut utilitzar aqueixes paraules perque 
són les úniques. A partir de llavors el Sr. Felipe, que ho ha
via demanat tant de temps en vista que li anava tan bé va 
deixar de tornar a explicar tots eIs altres canvis, sera un ús 
parlamentari que a la millar convendra tenir en compte i 
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aro sabrem si un abusa de poder i és l'amo de la possessió 
o si simplement no fa més que per inércia continuar amb 
els mateixos usos i costums que segueixen a altres bandes 
grups tan importants com el que presideix qualcú aquí. A 
mi em costa molt dir-ho perqué em pareix una irreveréncia, 
a qualcú li diuen dios i altres li diuen el one. 

Dit i deixat ben clar que li agradi o no li agradi només 
he fet el mateix que fan vos tés pero normalitzat, mal nor
malitzat, supos. Voldria entrar en tres temes que han tocat 
tots. Tots s'han basat -jo ja ha prevela- a l'hora de fer la se
va manifestació en si s'ha dit o si s'ha deixat de dir, encara 
cap ha sortit per plantejar aquí manifestacions que hagi fet 
jo, així mateix qualque cosa he de saber del tema i com que 
he estat prudent no he parlat massa, perqué hi ha temes 
que val més no remenar-los i sobretot quan són temes d'or
dre interior, i sobretot quan pertoquen a una coalició i als 
seus temes interns, perqué a vostés els toca criticar, jutjar, 
la nostra política pero a vostés no els importa com mane
jam els nostre pactes, qué tractam en les nos tres conclu
sions, que feim a les nos tres comissions i quins són els mo
tius que ens duen a prendre determinades decisions. Unió 
Mallorquina em podra demanar totes les explicacions que 
vulgui i els les donaré mentre no afectin qüestions que si
guin propies, igualment nosaltres els podrem de manar, a 
ells, a110 que ens afecta, i fins ara de política, de maneja
ment, del que és el plantejament polític en aquesta cambra 
mai no hem tocat res . 

Per tant, senyores Lsenyors, crec que no han agafat el 
camí més adequat. A mi no em demanin explicacions del 
que hagin dit els comentaristes, del que hagin dit, perqué la 
contestació és facil, a veure si fan més feina, llegeixen 
menys diaris, farem més via. 

Dic aixo de fer més feina perque és que ni tan sois te
nen capacitat per treure idees noves. Qualcú un dia va fer 
aqueixa caricatura del president de la Comunitat i li va as
signar l'expressió de l'amo, feina feta, ja no tenim a pensar 
res més, cada vegada que sortirem li direm: mira l'amo. Ai
xo no m'ofén. L'amo, Sr. Obrador, l'amo, Srs. del PSM, és 
un administrador, un comptes ( ... ), l'altre és el traginer, 
l'altre és l'amo i l'altre l'amo de l'ase. A mi em toca ser l'a
mo, sí senyor, l'amo va al senyor a retre comptes cada vega
da, i jo cada quatre anys vaig a retre comptes a l'amo meu, 
al senyor meu, com l'amo que so m, i no en pas cap de pena. 
El dia que ell em faci els comptes i no m'hi surtin en la for
ma que els m'ha mandat aquest dia voste tendra la satisfac
ció de veure'm partir cap a ca meva, si seu aquf, pero no 
abans, no per la seva i1'lusió, no pel seu desig, no confongui 
allo que eria el se u més bell ideal amb el benefici que hi 
ha per a cada un deis habilants d'aquestes lIles que/fncara 
de momenl esul d'aquesta banda. 

Si el president d'aqueixa cambra cm permetés utilitza
ria paraules propies ( ... ) per dir-li que I'acusació d'abús que 
diuen que jo he fel de les persones m'ofen i m'ofen perso
nalmenl. No pue comprendre que un grup polfue surti aqui 
j a toLS digui lladres, venUlS i beneirs, perque aquesta és 
l'expre sió que s'ha utilitzat aquí quan han dil que des del 
poder s'han utilitzat els mitjans públics i els mitjans prívats 
í l'efecte de seure en una cad~ra per agafar un a l,ln per 

comprar-lo, embullar-lo o enganyar-lo. Mirí el poble d'a
questes Illes, no és la frase que vosté ha utilitzat, jo no vaig 
dír de cap de les maneres que fas individualista, insolidarí, 
sÍlló més bé una mica egolsta i un bastant individualista, ai
xo sí que és cert, és prou viva per no deixar-se enganyar 
quan creu que és conveníent i oportú, sempre n'hi ha qual
eun de beneit pero normalment seuen a altra banda. 

No he utilitzat mai el poder públic per convencer nin
gú, i mai no he utWtzat els dobler públics per rer-ne pans 
i quarts, i vostés no poden lreure cap cas per demostrar que 
aixo no sigui aixi, ni lli ha cap ajuntament qu pugui die 
que se l'hagi perseguil des deIs consells insular ' ni des dc la 
Comunitat perqué a tu et don subvencions i a tu no per les 
teves característiques o les altres. Tendran vostes distintes 
interpretacions pero mai no ha podran fer. 

Sres. i Srs. , jo he anat sempre amb la cara alta i quan 
he defensat coses que poden ser confuses amb interessos 
particulars mai no els he amagat. La meva pertinen<;a, les 
meves propietats i els meus interessos són públics, i Is me
ves actuaeions al llarg de molts anys les he fetes sempre 
amb la cara alta, i els nos tres programes han resat per no
saltres les actuaeions que dúiem a terme, i les decisions de 
l'electorat han donat suport a aquests plantejaments, i em 
referesc concretament i exclusivament a la modificació de 
la LEN, en tot moment l'hem duta per davant i a ningú no 
hemamagat res; per tant, si se'ns ha donat suport en la for
ma com se'ns ha fet í amb la intensitat que s'ha fet és per
qué la gent estava d'acord amb les nos tres actuacions, i si 
els enganyarem, si els embullarem i si els complicarem la 
vida al llarg de tant de temps i en tantes ocasions, aixo és 
perqué ja som uns artistes del alambre. 

Vosté sap que no sé qui va dir no sé que sobre que es 
pot enganyar un pero no es pot enganyar tothom durant 
tant de temps, i en fa deu anys, i som els mateixos, som les 
mateixes cares, no hem canviat i vos tes les baraten cada 
punt i miri, igual que abans. 

Una afirmació rotunda i clara: en tata aquesta actuació 
no ha hagut ni pau per territoris, ni s'ha posat damunt la 
taula mai una 11ei a canvi d'un carrec, ni s'ha fet absoluta
ment res d'aixo mai. S'han analitzat els pactes tal com els 
teníem, s'han pres les decisions d'acord amb a110 que tení
em establert i s'han pres els acords que s'han cosíderat més 
oportuns. Amb aixo acab perqué cree que és més que sufi
ciento 

Només voldría fer una darrera personal i propia inter
venció. Sr. Obrador, en cena ocasió un portaveu que lla
vors era del meu Grup deia: "Els acudits els faig jo." Vos té 
per una vegada ha fet un acudít, s'ha tret de la ma aixo que 
em conservo en el poder gracies a la sal d'Eivissa, i com 
que li va fer gracia el repeteix cada punt dient: que en som, 
de graciós. No aconseguinl fer-me empegueir del meu pas
sat, estic ben orgullós de tots i cadascun dels dies que he 
viscut en la meva vida i puc retre comptes de tots i cadas
cun d'ells. No crec que puguin dir el mateix altres porta
veus que tracten en la mesura del possíble d'oblidar el seu 
passat, a aquests crec que els han de demanar comptes, i 
per si n'hi ha qua~cun que cregui que em confon no em re-
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feresc al passat que vostes creuen sinó al passat sindicalista. 
Moltes gracies. 

(Aplaudiments ). 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Cañellas. 

I1I.1) .- INTERPEL·LACIÓ R.G.E NÚM. 2264/92, 
PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI SOCIA
LISTA, RELATIVA A ESTRATEGIA DE DESENVO
LUP AMENT 1 INNOV ACIÓ TECNOLÓGICA PER A 
LES ILLES BALEARS. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam al punt següent de I'Ordre del Dia, que és el 
corresponent a interpel·lacions, veurem en primer lloc la 
InterpeJ.lació número 2264, presentada pel Grup Parla
mentari SOCIALISTA, relativa a estrategia de desenvolu
pament i innovació tecnologica per a les Illes Balears. Té la 
paraula pel grup interpeHant la Diputada Sra. Riera i Ma
durell. 

LA SRA RIERA 1 MADURELL: 

Gracies, Sr. President. Sres. Diputades, Srs. Diputats, 
certament tal com acaba d'anunciar el president d'aquesta 
cambra, malgrat no és massa bon dia deSprés de tot el que 
acabam de sentir, el Grup SOCIALISTA vol avui interpel
lar el Govern sobre quina és l'estrategia que té arra n del 
desenvolupament i la innovació tecnologica a la nostra co
munitat autonoma. L'ape¡'¡atiu estrategia de desenvolupa
ment i innovació tecnologica per a les Illes Balears que 
hem fet servir per" descriure el contingut de la nostra Inter
pel·lació -disculpin les homofonies- no és un recurs retoric, 
ans és una referencia textual al titol d'un article que l'Hble. 
Sr. Canseller d'Economia i Hisenda va publicar al periOdic 
economic Cinco días el dia 28 de gener de l'any 1991, és a 
dir, ara fa no fa quasi bé dos anys. Hem pensat que els ma
teixos usos sintacties esmenarien le mateixes denotacions 
semantiques, per aixo n'hem conservat l'encap~lament. 

Usualment no tinc l'habilitat auditiva per fer les llar
gues tirad es verbals del Sr. Forcades, me n'aplic les conse
qüencies, no entraré en cap expresió que no estigui previa
ment referenciada. Dia aixo he d'admetre que podria ave
nir-me a una part substancial de l'escrit del Sr. Forcades 
que he tret a rotlle. Estic convenc;uda que aquesta concor
dan~ no és casual ni oportunista pero he trobat tanta coin
cidencia en qualcuna de les declaracions del Sr. Forcades 
sobre aquest tema fins a aquella data que em veig obligada 
a pensar i creure i a creure i pensar que és més aviat ell qui 
estava d'acord amb mi i no pas jo amb ello 

Sres. i Srs. Diputats aixo no m'ho he tret del cap, si els 
honorables membres d'aquesta cambra volen consultar el 
Diari de Sessions hi trobaran una interpe¡'¡ació que, en nom 
del Grup SOCIALISTA, vaig presentar el maig del 1990. 
Vam qüestionar aleshores la política cientlfica del Govern i 
les seves derivacions, i moltes de les afirmacions del conse-

ller mesos després coincideixen amb les opinions manifes
tades per aquesta diputada en la introducció de l'esmenta
da interpeHació i en el debat de la subsegüent moció. 

Pero és igual, tant hi ha d'alla cap aquí com d'aquí cap 
a11a. No ens barallarem per qüestions de procedencia ni de 
precedencia, de fet no ens bar aliare m mai, Sr. Forcades, no 
és un bon babit parlamentari, pero hem de debatre els re
sultats de les nostres accions i el compliment que la disci
plina parlamentaria ens obliga a observar car Sres. i Srs. 
Diputats, amb el decurs del temps les coincidencies han co
men~t a entelar-se. Cam en els dies d'hivern quan els vi
dres no ens deixen veure una part de la realitat les expres
sions de diversos carrees del departament del Sr. Forcades 
m'han desvirtuat tant el que jo em pensava que ja no sé que 
he de creure, perque el que han escampat és tan espes que 
ja és hora que treguin un bon pedac; i el 11evin. Com a mos
tra de bona voluntat política i per airejar aquesta necessa
ria mesura d'higiene i neteja conceptual és el motiu pel 
qual el meu Grup fa aquesta InterpeHaci6. 

Que ha passat, dones?, que ha passat?, que passa?, i 
sobretat que passaril.? Li puc reformular si vol, Sr. Canse
ller, les preguntes en termes cronologies. 

Primera pregunta: Per que no es va constituir el mes 
de gener de 1991, tal com estava previst, l!l societat encar
regada de l'execuci6 i el desenvolupament del projecte des-

_ tinat a la creació d'un parc tecnologic a la nostra comunitat 
el qual havia d'iniciar les activitats el següent mes de fe
brer? Em referesc a les seves declaracions del dia 7 de des
embre del 1990 al Diario de Mallorca. 

Segona pregunta: Per que tot i havent manifestat amb 
insistencia que el nou parc tecnologic es trobés dins l'únic 
entorn de recerca i tecnología que tenim a les Illes, ara es 
parla d'altres indrets d'empla~ments sense cap d'aquestes 
tradicions ni recursos? 

Tercera pregunta: Per que en bon dia deis Reis de 
l'any passat ens assabetem per la premsa que el Govern 
"quiere ultimar" 11egesc textualment "en el 1991 los trámites 
para la construcción del primer parque tecnológico" i fins a 
abans de l'estiu el Cansell de Govern no va aprovar l'avant
projeete d'una llei que sembla desenvolupara el tutur parc, 
aleshores dit d'innovaci6 tecnologica. 

L'article del dia 6 de gener deia clarament que s'esta
ven preparant els acords necessaris per iniciar en el trans
curs de l'any 1991 la construcció del pare tecnologie balear, 
que per agilitar aquest projecte s'intentava aconseguir el 
consens entre totes les institucions interessades a comptar 
amb una plataforma d'investigació tecnologica de primer 
ordre a les Illes. Que s'estudiava la possibilitat que empre
ses de tecnologia punta decidissin instal·lar els seus centres 
de recerca a la nostra comunitat. Que la idea perseguida 
pel Govern era fer aquestes instal-lacions en terrenys a 
prop de la Universitat i que en el transeurs del primer tri
mestre de 1991 -ara estam a finals quasi bé del 1992- es cre
aria un gabinet tecnic assessor perque estudiés d'una forma 
exhaustiva la naturalesa, les característiques i les possibili
tats d'exit industrial turístic i economic amb que podria 
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comptar l'esmentat pare. 

Sres. i Srs. Diputats, s'ha acabat el 1991 i ja acabam 
pnkticament el 1992 i no sabem res ni de contactes ni de 
consens ni del suposat gabinet tecnic assessor i es parla ara 
d'altres possibles ubicacions per al pare. El que sí tenim, 
Sres. i Srs. Diputats, és una nova data, només fa dues set
manes en unes noves declaracions a la prernsa el Sr. Conse
Her afirmava que el parc tecnologic estaria constrult abans 
de l'estíu del 1993, és així Sr. Conseller? Per que aquests 
retards, dones, i aquests canvis d'opinió? No volem entrar 
avui a discrepar sobre aspectes concrets d'un futur pare, ob
viament esperarem que l'anunciat projecte de llei entri en 
el Parlament per presentar i debatre les esmenes que consi
derem oportunes. 

Pero aquest no és, Sres. i Srs. Diputats, l'únic aspecte 
que s'ha de tenir en compte si el que volem és generar un 
canvi qualitatiu de l'activítat productiva del nostre entorno 
Una bona estrategia de desenvolupament i innovació tec
nologica a més de mesures de suport a la innovació, que és 
on encaixaria la creació d'un pare tecnológic, ha d'incloure 
mesures de suport a la recerca científica, al desenvolupa
ment i a la difusió tecnologica. A la nostra comunitat auto
noma no hi ha encara una polftica científica i tecnológica 
orientada a promoure la recerca i a fomentar la necessaria 
coHaboració en tasques ( ... ) entre les diferents unitats del 
sistema ciencia, tecnologia, indústria. Aixo ho varem de
nunciar en la nostra Interpel·lació del mes de maig del 1990 
i, si bé el Govern semblava que feia alguns moviments per 
posar-hi remei, aquests encara no s'han plasmat en cap ini
ciativa legislativa dins aquest Parlamento 

Per cert, que ens podrien avan¡;ar res arra n del retard 
en la presentació de l'esmentada Llei de la investigació i la 
tecnologia? Quan en el passat mes de novembre vaig pre
guntar com estava aquesta Llei la que fins fa poques setma
nes era consellera de Cultura em va respondre que padien 
passar dos, tres o quatre mesos, no gaire més i que estigués 
tranquiHa perque dins l'any 1992 es veuria aquesta Llei. Jo 
només els ho recordo perque ja han passat deu mesas; la 
veritat és que gaire tranquils no ho estam, sobretot tenint 
en compte que després de dos anys encara no s'ha donat 
compliment a l'únic punt de la Moció derivada de la Inter
peHació sobre política científica que es va aprovar, per que 
no s'ha fet? Quina activitat ha dut el Consell Regional de 
la Ciencia i la Tecnología? 1 la Comissió d'Assessorament 
Tecnic de suport a l'esmentat Consell? 

No voldria entrar avui tampoc en el contingut concret 
d'una llei d'aquestes característiques, en el seu moment, si 
n'es el cas, ja la debatrem. Només voldria remafcar el fet 
que és evident que si una comunitat auto noma es vol preo
cupar de fomentar el seu desenvolupament económic, de 
millorar el seu nivell d'ocupació, de substituir indústries 
tecnológicament antiquades per noves indústries basades 
en noves tecnologies, d'afrontar el repte de la competitivi
tat i augmentar la productivitat és necessari que doni su
port a la recerca, al desenvolupament i a les institucions 
d'investigació tant públiques com privades, que sÓn les 
fonts d'ínnovació i de personal especialítzat. Aixo ho deia 
~l.nostre Grup l'any 1990 i així ho reconeix el Sr. Forcades 

en el seu article de l'any 1991 a Cinco días. 

Els llegiré textualment alguns paragrafs, traduesc: Dins 
l'estrategia és essencial refor¡;ar l'encardinació de les Bale
ars en el corrent de creixement economic que representa 
l'alta tecnologia. Més endavant: Cal aplicar aquest poten
cial per diversificar l'economia i dotar d'un major valor afe
gil l'agricultura, la indústria i sobretot el turisme. Per im
pulsar aquest desenvolupament tecnologic és prioritari des
envolupar un entorn dimlmic adequat que es vertebraria 
mitjan¡;ant la dotació de la infrastructura que possibiliti la 
connexió amb els centres d'investigació, desenvolupament i 
comercialització pioners a nivell mundial. La potenciació 
de sistemes de difusió i transferencia de nou ( ... ) tant de 
gestió com de producció, hi estam d'acord, Sr. Conseller, 
pero per que no ho fan? Que esperen? Duguin els projec
tes de llei i els discutirem peró, per favor, no ho entreten
guin més. 

Finalment, Sres. i Srs. Diputats, voldria fer referencia a 
les mesures de difusió tecnologica que, com ja he dit, vol
dria també considerar a l'hora ... 

EL SR. PRESIDENT: 

Sra. Riera, té el temps totalment esgotat. 

LA SRA. RIERA 1 MADURELL: 

Acab, de seguida, gracies, Sr. President. A-l'hora de 
planificar una estratégia de desenvolupament i innovació 
tecnologica a la nostra comuDitat auto noma em referesc 
concretament a la ( ... ) de les noves tecnologies, el texit in
dustrial. El deficit tecnologic i la limidada capacitat d'algu
nes de les nos tres empreses per fer cara a un sector indus
trial europeu més desenvolupat i més tecnificat, poden su
posar, a mesura que s'avanci en la integració del mercat 
únic un important descens en les nostres posicions comer
cials. 

Quina estrategia tenen pensada per donar resposta po
lítica a aquesta situació i, per cert, Sr. Conseller -ja amb ai
xo acab-, voldria dir-li que he notat entre la gent del seu 
departament una fortíssima propensió a l'helenisme, al
menys en els seus aspectes etimologoes; tenc raons per 
dubtar que ells en siguin conscients, el que vull dir és que 
l'ús de termes com mega és equiparable a l'ús de quilo o 
d'hecto, perque no, dones, un quiloparc o un gigaparc en 
lloc d'un megapargac? Són unitats de mesura de patrons en 
patrons que no són de platí iridia. 

Bé, ja ho veig, un megaparc és un milió de vegades la 
longitud pel quadrant del meridül que passa per la clastra 
de can Gaspar Oliver, o hauria de dir a hores d'ara per la 
del Sr. Rabasco? que m'entenen, Srs. del Govern? Gracies, 
Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Riera. Té la paraula el Sr. Conseller d'E
conomia i Hisenda. 
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EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA 1 HISENDA 
(Alexandre Forcades i Juan): 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Sra. Riera, efectiva
ment jo crec que no hem de discutir, hem de construir i 
aleshores en primer Uoc gracies per aquesta InterpeHació. 
Gracies endemés perque la seva actuació periOdica realc;a 
el contingut real del programa del Partit Socialista perque 
realment -sempre ho faig per metodologia- si vostes saben 
que m'he estudiat a fons el programa del PSM seria absurd 
que no hagués estudiat el seu programa, i el que tenc real
ment són quatre o cinc coses importants que també em 
pens que ens les han copiad es, pero ( ... ) passa que m'agra
daria que quan es copias se citassin fonts de referencia, és a 
dir, jo li promet a voste que farem un estudi exhaustiu i si 
realment els hem copiat posarem a peu de pagina: profes
sora Teresa Riera. 

Aleshores li diré que lampoc no vuJ l discutir. Li cons
tes taré les sev~ preguntes concretes en el decurs de la me
va intervenció pero 110 [are de rorma que si voste no l1i esta 
d'acord me les pregunLi, perquc em pareixeria poc científic 
no posar-me a l'altura del que voste em diu. 

Intentaré en aquest moment que el que digui quedi re
flectit en el Diari de Sessions que, per cert, m'acús que en el 
meu departament, en la meya Conselleria, cm pareix que 
som l'únic que llegesc el Diari de Sessions el qual em pareix 
una fOnL documental fanLAstica, en conseqüencia, si qualcú 
ha copiat hauré estat, jo no hauran estat els meus col-labo
radors. No obstant aixo jo dic que hi ha hagut una coinci
dencia. 

L'eStralegia balear de desenvolupamem i innovació 
tecnológica es [ixa com un procés conLinu, no com un pla 
rigid i fix. NosaJtres pensam per I'experiencia dels grans 
plans per a la promoció tecnológica que queden desfasats 
rapidament i Can falta uns grans recursos que únicament 
l'Administració central posseeix. Precisament cal lamentar, 
a nivell estatal -dit en termes positius- el retall pressuposta
ri ( ... ) que les despeses d'investigació científiques i tecnoló
giques i d'altres inversions s'han prodult, la qual cosa ha fet 
que aquest tema ·igui preocupant. Malgrat aquests escassos 
recursos disponibles com a pro pis afirm que la potenciació 
de la innovació és una prioritat del Govern balear. 

Pretenim amb aquest objecliu afavori r un ambienl 
propici per al desenvolupament d'inicitives empresarials i 
d'investigació relacionades amb la creació, aplicació i utllit
zació de les noves tecnologies. El fomenl de la innovació 
que aixó implica permetra dotar d,un major valor afegit a 
l'agricultura, a la indústria i al turisme. 

Que pretenim amb aquest objectiu? Pretenim que les 
Illes Balears es configurin com una area avanc;ada d'innova
ció, i d'en~ o a partir d'aquesta dotació d'infrastructures 
necessaries i foment d'activitats tecnológiques avanc;ades 
permetnl una major vertebració de l'aclivüallaLll en el ter
me producció com en el tcrme bencslar i un equilibri in
tern i intra insular. Per que? Que pretenim amb aixó? Pri
mer, contribuir a l'amortiment de la vulnerabilitat econó
mica actual de l'economia regional conseqüencia de l'elevat 

grau de dependencia de l'acLivital lUrística. lncorporar la 
regió balear a la dinamica de creixemenl economic repre
sental pcr les noves lecnologies ¡ter participaT les Bies en 
l'estrategia de les regions europees avanc;ades com ele
ments del desenvolupamenl economic ( ... ). é a dif, quin 
objectiu, com i per que. 

Nivell d'actuació dins l'estrategia, seguint en Clauseby, 
per exemple. Una política ( ... ) tecnologica dista globalment 
i des de la perspectiva d'un govern s'han d'afrontar simulta
neament diferents nivells d'actuació; per exemple, mesures 
necessaries per suscitar el desenvolupamcnt tecnológic a 
curt termini, mesures capaces d'estimular a llarg termini un 
desenvolupament endogen; mesures encaminades a la difu
sió i modernització del teixit productiu i de gestió, mesures 
destinades a l'articulació deIs procesos anteriors mitjanc;ant 
la creació d'un teixit tecnologic i indústrial, Hnies priorita
ries de desenvolupament cient(fic i tecnológic en funció 
dels objectius económies i socials, mesures d'acompanya
ment social, territorial i medioambiental. A més a més de 
tot aixó esta clar que no pot existir desenvolupament tec
nológic a Balears sense una millora substancial de la infras
tructura de telecomunicacions. 

Li vull dLr que dema al mal! ignam un conveni amb 
Telcfóluca la qua! pareix que es compromel a fer les inver
sions necessaries que llavors pagaran els u uari. miljanc;am 
el seu ús i lambé li vuJl dir que esta en marxa un estudi es
trategic per veure quines són les necessitats en telecomuni
cacions. En toL cas apostar per un futur desenvolupamem 
lecnologic parcialment endogen a Balears implica crear in
lernament endemés algun me<li d'innovació especialmem 
concentrat en el que s'articuli deIs principals recursos hu
maos, cienúfics i lecnologics de que disposa Balears de ma
nera que es pugui aprofitar 1 efOCLe sin~rgic general pels 
medjs d'innovació. Aixo posa en les condicions concretes a 
Balears per assegurar-ne el primer Uoc, l'exit del parc d'in
novació balear. 

Dins aquests nivells, amb quines linies hem d'actuar? 
En una situació com la nostra, de recursos economies, cien
tífies i tecnológies escassos, una politica de desenvolupa
ment tant a llarg com a cun lennini s'ha de concentrar en 
algunes línies priorili'lries. Aquesta poUtica de priorització 
ha de ser flexible, sempre ha de deixar oberta la possibilitat 
que es destriin recursos tant púbJjcs com privats a nous 
camps tecnológies que sorgeixin en (unció de les demandes 
del mercat i també de les necessitats socials. És necessaari, 
no obstant aixó, concentrar esfor~s i apostar per algunes 
linies d'investigació i de tecnologia que pareguin a la vega
da estrategicament decisives i realitzables a base de la si
tuació i de les possibilitats de les futures Balears. 

Els criteris de selecció d'aquestes línies prioritaries 
d'actuació són fonamentalment tres: U, avaluació futura de 
l'economia mundial i la projecció de les tecnologies que 
són i sera n cstlategiques per competir en aquesta econo
mia. Dos, dins la perspecliva així taocada és neces ari es la
blir quines són les lúlies d'irtvestigació en les quals les apli
cacions són fonamentals pcr a la modemització i compeliti
vitat del teixit tecnológic existent a les Balears. Tres, final
ment és necessari aplicar un criteri realista i pragmatic en 
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la selecció de les línies prioritllries de desenvolupament 
tecnológic d'en~ la consideració, la capacitat d'existencia i 
potencial de Balears per avan<;ar en la direcció que es pro
posa. 

Sobre les bases d'aquests criteris exploram les següents 
actuacions: tecnologies aplicables a sector turístic, tecnolo
gia ( ... ) per al desenvolupament ( ... ) culturals, telematica, 
tecnologies medioambientals i software informatic amb par
ticulars aplicacions a la petita i mitjana empresa. Mentres
tant esperam un estudi que hem encarregat ja a la Univer
sitat la qual ens fara una classificació d'activitats i d'empre
ses de creació i aplicació a tecnologies. 

Objectiu, nivells, línies, accions. Les principals accions 
contemplades a les Illes Balears de desenvolupament e in
novació tecnológica per fomentar les noves tecnologies i la 
innovació a Balears són fonamentalment tres: primer, po
tenciació i interconnexió deIs centres tecnologics ja exis
tents, agrupar-los de manera estrategica sota el nom de 
REDBIT Balears (Balears Innovació i Tecnologia), amb la 
pretensió de polir les mmmes sinergies entre ells i evitar 
possibles duplicitats entre d'altres. 

Primera, la Universitat de les Illes Balears amb els im
portants laboratoris i projectes internacionals d'investiga
ciÓ, els quals han estat subvencionats nombroses vegades 
pel Govern balear, com per exemple el Centre de Super
computació. Institut Balear de Disseny el qual depen de la 
Conselleria d'Indústria que afavoreix el desenvolupament 
tecnologic de la indústria endogena. Institut Tecnologic de 
la Bijuteria, el qual ha estat subvencionat per la Comunitat 
Europea perque les seves plantes puguin investigar, reuti
litzar i emmagatzemar els subroductes contaminants i els 
centres de medició i laboratoris de "pimes", els ja existents 
a Menorca, i que estan en fase de construcció, d'implemen
tació o de projecte a Eivissa. 

Dos, potenciació de la formació i qualificació deIs re
cursos humans a Balears. Per aixó el Govern ha signat con
venis amb prestigioses universitats internacionals com la 
John Hopkins University o amb la Universitat de New Cas
tIe, amb acords que estan en curso Amb important paper de 
la nostra Universitat, el qual anirll molt més enIla de la for
mació de professionals. En relació amb l'educació general a 
Balears pens que l'assumpció d'un model educatiu nou pot 
donar mol tes esperances i també la formació ocupacional. 
Vull destacar, d'altra banda, que l'autonomia que té ( .. .) es
panyola, la universitat del nostre país, dins del regne d'Es
panya, ens permet aprofundir en fórmules de cooperació 
Govern-Universitat, que estaran obertes a la participació 
d'empreses, de manera que en el programa d'invest1gació a 
impulsar estiguin estretament implicats en les mancances 
detectad es pels agents empresarials. En aquest sentit el 
Govern balear té sobretot la responsabilitat d'afavorir els 
acords i en la mesura del possible col· laborar en el funcio
nament del programa de cooperació que s'estableix mtijan
<;ant l'aportació de recursos financers, prestació d'instaHa
cions, ortganització de reunions científiques, dotaciÓ de be
ques de formació i d'investigació. 

Tercer, creació del Cansell Region~ll de Tecnologia i 

Ciencia en coHaboració amb Cultura, TrebalI i Economia. 
Canfiguració de la ( ... ) com a megaparc telematic -li con
cord les seves definicions, megaparc telematic és un nom 
que hem pensat que era atractiu. Tothom parla del que sap, 
jo no en sé, d'informatica, pero de mercadotecnia o de mar
queting en sé. La concepció de Balears com a megaparc te
lema tic intenta ser el marc capac; de permetre a Balears do
nar el bot qualitatiu que demanen les noves tecnologies, un 
marc on crear un model de desenvolupament capac; de sa
ber compaginar el creixement amb el respecte al medi am
bient. 

En aquest sentit Balears pot ja anticipar-se de manera 
regional i creativa a ['impacte de noves tecnologies, amb 
l'organització del treball i amb la localització de les activi
tats economiques. 

Jo crec que aixo quedara escrit i continuara, en angles 
fo be continued. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. Per fixar la posició, pel Grup 
Parlamentari MIXT, té la paraula el Diputat Sr. Peralta. 

EL SR. PERALTA I APARICIO: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Després de 
les inteIVencions que hem sentit només fixaré la posició 
respecte de la inteIVenció de la senyora interpel.lant. 
Quant a la primera part de la seva inteIVenció defensant 
aquesta Interpel-lació podria dir que estic totalment d'a
cord amb ella en el que en si ha estat la seva inteIVenció i 
amb el que en si s'ha presentat com a document hasic d'a
questa InterpeHaciÓ. 

Que estigui d'acord amb aquesta InterpeHació, amb 
aquesta primera part, no vol dir que estigui d'acord amb la 
línia política que sustenta el grup interpeHant. 

Quant a la segona part o a la darrera part que ha ex
pressat se m'ha plantejat un problema realment científic, 
tecnic, d'aclariment, perque s'ha parlal un poc criptografi
cament pel que fa al meridia aquest que passa per la casa 
del Sr. Gaspar Oliver i meridia del Sr. Rabasco, del qual 
em sembla que s'ha parlat. La veritat és que jo, si aixo no 
s'aclareix més, de ciencies "llucmajoreres" en sé poco Per 
tant, també sembla que s'ha anunciat que no hi haufll mo
ció consegüent. No s'ha dit pero s'ha parlat que es deixaria 
a l'ampliació del debat quan es presentessin les esmenes al 
projecte de llei i que ja es definiria en aquell moment. Per 
tant, en aquest sentit també vull dir que si aquest projecte 
de llei arriba qualque vega da també ens definirem en el seu 
moment. 

Només voldria afegir una qüestiÓ, i li voldría dir a la 
senyora interpeHant que tingués en compte, no sé si té 
aquesta informació, i fer una serie de preguntes sobre per 
que s'havia endarrerit posar en practica o funcionament el 
megaparc tecnológic, el pare tecnológico Jo cree que hi ha 
unes declaracions recents, de fa un parell de mesas, que va
ren sortir en la premsa d:Eivissa, concretament, si no vaig 
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errat en el Diario de Ibiza, on el comissari europeu, el Sr. 
Abel Matutes, membre o afiliat al partit que sustenta el 
Govern o que esta dins la coalició de Govern, va fer unes 
declaracions dient que a0 deIs pares tecnologies no servia 
per a res, va fer aquestes declaracions la qual cosa podria 
aclarir un poc quina és la idea o la filosofía que sustenta, 
perque crec que una persona d'aquesta categoria, com és 
un comissari europeu, que digui a<;:o, vol dir qualque cosa 
respecte de la idea que es té des del mateix partit respecte 
del que són o poden significar els pares tecnologies. Moltes 
gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies. Sr. Peralta. 

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

Sr. President, puc crear un incident? 

EL SR. PRESIDENT: 

Dins les interpel'lacions no hi ha !loc, Sr. Forcades. 
Pel Grup Parlamentari PSM i EEM, té la paraula el Sr. 
Serra. 

EL SR. SERRA I BUSQUETS: 

Gracies, Sr. President. Bé, Sra. Riera, bé per la Inter
peHació, ha estat molt preparada en l'aspecte literario 
Anem un poc al tema de fons: la ubicació, quina ha de ser? 
Dispersa, no dispersa, és a dir, de quina ubicació parlam, 
amb quin concepte, perque dins les activitats que vos te ha 
esmentat nosaltres entenem que hi ha una dispersió territo
rial i, en conseqüencia, a veure com es compagina la unitat 
del parc amb la dispersió més el debat que el Sr. Peralta ha 
introduH a distintes possibles ubicacions. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Serra, perdoni, peró la seva intervenció és per fixar 
la posició del seu Grup, no per obrir debat amb el Conse
ller Sr. Forcades. 

EL SR. SERRA I BUSQUETS: 

Sí, Sr. President. Resulta que a l'article de Cinco d(as, 
que és objecte de la InterpeHació, un deIs punts és quan, 
com, on i que. Aleshores aixo és el que el Sr. Forcades no 
ha contestat i, per tant, la nostra fixació de posició sera 
aquesta: de quines empreses parlam, on s'han d'ubicar, 
quins programes d'investigació, perque les línies priorita
ries que en aquesta InterpeJ.lació s'han esmentat són bas
tant difuses i bastant profuses. Nosaltres reclamam que una 
d'aquestes línies prioritaries sigui la medioambiental i una 
altra també les humanitats. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Serra. Pel Grup Parlamentari PP-UM, té 
la paraula el Sr. Jaén Palacios. 

EL SR. JAÉN PALACIOS: 

Gracias, Sr. Presidente. Iniciaré la intervención con fe
ferencia a las últimas preguntas, a las preguntas que formu
laba la portavoz del Grupo SOCIALISTA, que iban desde 
la constitución de la sociedad impulsora del parque pasan
do por el tema de la ubicación reiterada por el portavoz Sr. 
Serra con posibilidad de otras instalaciones, etc. No son 
preguntas nuevas ni el tema tampoco es nuevo, el tema no 
es nuevo porque, como se nos ha recordado aquí, hay an
tencedentes del año 1990 y uno todavía con anterioridad 
del afio 1988, la diputada seguramente no sé si recordará 
que en ese año se hablaba sobre política científica del Go
bierno. 

Hubo moción en el año 1990, que nuestro Grupo en
mendó y que llegamos a un acuerdo en algunos puntos, de 
ahí se derivan esas coincidencias y también hubo una pro
posición no de ley, la 228/91, al respecto, que también hace 
referencia a este campo de investigación y desarrollo. 

Yo creo que en resumen lo que hacemos es reiterar el 
tema que ha sido debatido en no pocas ocasiones en esta 
cámara y que, por tanto, no hay nada nuevo en un asunto 
de vital importancia bien es cierto, pero no hay nada nuevo 
ni en la postura del Gobierno ni en la postura que la oposi
ción en esta Interpelación acaba de presentar. 

¿Qué es lo que subyace? Yo creo que es la interven
ción que- nosotros respetamos, evidentemente. Hay una 
cierta visión negativa de esa política que yo a continuación 
veré, que lo ha hecho el Gobierno, que viene a demostrar 
que no es una política negativa en este aspecto, si bien pue
de ser que no sea satisfactoria para ustedes y que también 
puede ser discutible que no sea suficiente en cuanto~ a los 
recursos que se emplean, pero todo tiene que verse en un 
contexto por supuesto de esta comunidad autónoma. 

Este Gobierno ha venido haciendo una participación 
activa en el Consejo General de la Ciencia y la Tecnología, 
como ya se contestó en su momento, a través de la enton
ces Conselleria de Educación, Cultura y Deportes. Hay una 
serie de convenios con la Universidad de las Islas Baleares 
y el conseller acaba de referirse a esas líneas de investiga
ción necesarias que hay que potenciar. Hay unas ayudas a 
la investigación porque existen, de todos es conocido, una 
carencia de personal formado suficiente y hay unas subven
ciones de fomento tecnológico, también se ha citado aquí 
un caso menorquín, que es el Instituto Tecnológico de la 
Bisutería, entre otros. 

En resumen, yo creo que su crítica contrasta significa
tivamente con estos hechos, si bien, vuelvo a repetir, que 
haya una cierta insuficiencia, pero que no es imputable al 
Gobierno sino a las circunstancias presupuestarias. 

La postura de nuestro Grupo ¿cuál es? Ya la dijimos y 
la reiteramos, favorable al tema en cuestión, porque creo 
que es un tema que hay que potenciar en toda su extensión. 
En segunda circunstancia, que habrá que mejorar las activi
dades formativas, que los convenios que el conseller ha ci
tado -que tomo .como referencia también- habrá que poten-
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ciar los y que eso serían una serie de políticas que están es
tablecidas en una estrategia que acaba de citar el portavoz 
del Gobierno y que, seguramente, tendrá un largo desarro
llo porque no es una actuación puntual sino un plan de ac
tuación a lo largo de una serie de años. 

Por tanto nosotros, dentro de esta Interpelación, aún 
coincidiendo con otros portavoces en ese aspecto crítico, 
más propio de otras cosas, quedamos a la espera de cosas 
más concretas que ya tienen transcripción material en la 
moción y veremos cuál es la posición de nuestro Grupo 
una vez que conozcamos lo que el portavoz socialista nos 
presente con posterioridad. Muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Jaén. Pel torn de replica, té la paraula la 
Sra. Riera. 

LA SRA RIERA I MADURELL: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Sr. Porta
veu del Grup MIXT, en cap moment no he dit que no hi 
hauría moció. 

Sr. Serra, només un aclariment... 

EL SR. PRESIDENT: 

Sra. Riera, la intervenció és en relació amb la interven
ció del Sr. Conseller, no amb la deIs al tres grups que han fi
xat la posició. 

LA SRA RIERA 1 MADURELL: 

Gracies, Sr. President. Sr. Conseller, a un bon entene
dor poques paraules 1i basten i no hi ha millor sord que qui 
no vol escoltar, i sé que vost~ és un bon entenedor; també 
sé que voste se n'ha preocupat i que se n'ha docwnentat, 
pero on són els resultats de tOles les coses que ens ha Be
git? Quan els tendrem? Per que ha canviat d'opini6? 
Aquests són els dos punts de la meya lnterpeHació. Li diré 
més clar, i de passada a veUTe si també ho aclaTeixo a altres 
portaveus que sembla que no ho han acabat d'entendre. 

Sap quina sensació hi ha al carrer entre, per exemple, 
la comunitat científica, que jo conec bé, directament afecta
da per la creació del pare tecnologic, persones que, d'altra 
banda veuen molt bé aquesta iniciativa i que m'atreviria a 
dir fins i tot que vost~ eIs és simpatic? Dones, veuen clans
sim que tot aixo no tira endavant perqu~ s'hi barre¡en mas
sa interessos. Jo he donat dos noms que són vox populi i eIs 
he triat que no fossin del Govern pero en podria donar 
d'altres, Sr. Conseller, potser del propi Govern, vost~ ho 
sap millor que jo. 

La paraula mega no és innocent. D'acord, Sr. Conse
ller, que s'ha de tenir content el Pla de Mallorca, que s'ha 
de reindustrialitzar el Raiguer i Menorca, que s'ha de fer 
qualque cosa amb lFEBAL, que s'ha d'establir una xarxa de 
comunicacions entre els ajuntaments, que estaria bé infor
matitzar .el sector turístic, que a més a més estaria bé fo-

mentar el turisme tecnologic en el sentit que estaria bé cre
ar un museu de la ci~ncia, una geoda o el que foso Fins i tot 
estaría bé, si vol, crear aquell monorail de qu~ vost~ parla 
per baixar a sa Calobra o una resid~ncia geriatrica per in
vestigadors jubilats que he vist també que es proposava en 
un deIs seus documents ( ... ) el megaparc. 

Pero aixo, Sr. Canseller, no és un parc tecnologic, no 
és aixo el que vost~ deia al comen<;ament fa dos anys. Sr. 
Forcades, si ho embolicam tot i ha posa m tot en el mateix 
sac no aconseguirem més que el que ja es produeix, que és 
que el temps passi sense que s'avanci. Vagin, dones, per 
parts, Í no mesclin OUS amb caragols. Sr. Conseller, som 
conscients que un parc tecnologic és una instal·lació immo
biliaria a gran escala i que, com diu la Biblia -Í aixo !ligaria 
amb el que deia el Sr. Serra: "la carn és feble", pero no exis
teix altra manera de concebre'l1liure de pecat més que fer
Io per a la societat i institucions acad~miques superiors 
amb l'objectiu principal de facilitar la transparencia de tec
nologia entre entitats acad~miques o investigadores i em
preses en funcionament. 

S'ha de localitzar en una area amb grans espais !liures i 
acollir empreses involucrades en l'aplicació comercial d'al
ta tecnologia pero amb un control estricte sobre el tipus 
d'activitat que s'hi pot dur a ter me. En el millor deis casos 
s'hauria de permetre una producció industrial a petita esca
la pero aixo ja sería entrar en els detalls que avui no vénen 
al cas i que ja els discutirem quan tenguem el projecte de 
llei. 

Per cert, Sr. Conseller, hi ha un altre compromís pen
dent en aquest Parlament sobre aquesl tema, que si també 
es eomplfs potser podrfem acJarir qualque cosa i és que el 
passat 17 de mant vam aprovar una resolució que deia: "El 
Govern de les llles Balears remetrA al Parlament el seu 
programa de Balears com a megaparc telematic, d'acord 
amb el que preveu l'article 172 del Reglament del Parla
ment." Aixo, Sr. Conseller, ja hauria d'estar en l'ordre del 
dia d'alguna de les sessions i que poguéssim fer aquest de
bat, ja que els sis mesos que hi ha de termini van concloure 
el 17 de setembre. 

No m'ha contestat res practicament relatiu a la Llei de 
la ci~ncia i la tecnologia -vaig depressa perque s'ha en~s la 
lIum-, jo lambé li diría en que em baso quan dic que a 
aquesta comunital encara no hi ha una poUtica cienlU'ica. 
Aquf tene un informe que es diu EPOC (Avaluació de poJ{
tiques cientlfiques) on s'avaluen les diferents polítiques 
cicnlUiques de les (liferenLS comunilats autonomes, dóna 
moltes dades i entre altres coses diu: "Entre las comunida
des autónomas destaca Baleares por su elevado nivel de renta 
debido al turismo y su escasísímo esfuerzo en f. .. }", efectiva
ment, hi ha una grafica on es relacionen les des peses en R 
més D i la renda per capita i la veritat és que no en sortim 
gaire ben parats. 

Efectivament, Balears és la més baixa seguida de La 
Rioja, Castilla-La Mancha i Extremadura, cap d'elles gasta 
en R més D més del 0'2% deIs. seus recursos pero, insistei
xo, la més baixa és la de Balears. Crec que aquestes dades 
són prou iHustratives. Bé, podria dir moltes més coses pe- _ 

. 
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ro, per acabar, Sr. Conseller, creiem que és molt important 
que a tots els membres d'aquesta cambra ens uneixi la con
vicció clara que la recerca i el desenvolupament són varia
ble especialment estrategiques per al nostre futur, i que 
han de ser les institucions les que han de sensibilitzar els 
diferents sectors de les possibilitats que ofereix el desenvo
lupament tecnologic i de la importancia de la mutua col· la
boració, si aixo és així estam convene;u18 que no hi haura 
cap motiu perque el consens que existeix ja a nivel! d'Estat 
amb aques18 temes no és reprodueixi a la nostra comunitat 
autonoma, cosa que, per altra banda, voste vol. Gracies, Sr. 
President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Riera, per la contrareplica té la paraula 
el Conseller Sr. Forcades. 

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

Una primera conelusió optimista és que tenc el con
venciment que m'explic molt malamament. En el moment 
que hi ha una coincidencia entre el meu escrit a Cinco 
dfas i la seva actuació vol dir que estic -i ho dic en positiu
al seu nivell d'explicació, que realment és competent per
que duu molts anys en la pedagogia. Jo ti demanaria un fa
vor, facem un esfor~ per explicar a aquesta societat que son 
noves tecnologies, a tothom, perque noves tecnologies va 
des de coses que podríem citar voste i jo en aquesta cambra 
fins a presentar una pera del mateix pes, del mateix color, 
embolicada amb un bon paper de presentació. 

Ubicació? No se'n preocupi, les coses es faran ben fe
tes i aleshores aquesta Llei que es presenta és per donar 
cobertura urbanística al PIP, que és un element del mega
parc, estam a les Illes Balears i són tates les Illes Balears 
les que han de jugar perque a través del megaparc, a través 
de les comunicacions, a del treball a distancia, a l'hora de 
potenciar un territori dividit per la mar i en poder ser divi
dit, i voste sap perfectament -ha estat a Berckeley, ha estat 
a Stanford, i sap que estan voltats d'un entom urha molt 
més llarg i gros que el que hi ha, posem, de Palma a Lluc
major o des de ( ... ) a Llucmajor, i dic Llucmajor perque 
crec que el podem escriure, aixo sera interessant i ens en 
riurem d'aquí a un any, i si avui en dia deim que des de 
Santa Maria o des del Raiguer a la Universitat hi ha molt 
menys espai que des de San Mateo o des de San José o des 
de Copernico o des de Saratoga o de Oackland a aquest 
centre d'investigació del silicon valley, que no existeix, per
que el que existeix s6n aquestes ciuta18 que estan a molta 
més distancia pero que estan unides per unes bones teleco
municacions. 

Pens escriure el final del que em queda, el comunicaré 
i crec que sera un bon tema per a debat pero vull dir que 
hauría passat ben bé dient que havfem comen<;at a parlar 
de quatre o cinc tecnologies aplicables al sector turístic, 
tecnologies medioambientals, software, etc. i que esperam -i 
ho dic també en pla positiu- un estudi de la Universitat 
perque realment puguem saber quines empreses i activitats 
de creació d'aplica,ció, no he dit d'utilització, tenc els 

meus dubtes, al PIP es puguin posar i també a certs "pipS" 
que hi pugui haver a Menorca i a Eivissa. 

El final és bastant il·lustratiu perque després de parlar 
d'aquesta potenciació del BIT hauríem de parlar de la po
tenciació, formació i qualificaci6 de recursos humans, hem 
de parlar de la creació del consell i hem de configurar el 
megaparc. El megaparc inclou un servei d'estrategia i d'in
novaci6, inelou un parc d'innovaci6, una xarxa telematica i 
centre de servei avan<;at; després hi ha una actuaci6 en fas
ses molt complicada, perque hem de pensar amb importa
ció rapidament D més D, hem de desenvolupar endogena
ment l'I més D pero no hem d'oblidar la indústria actual 
perque l'hem d'ajudar i l'hem dur cap a les noves tecnolo
gies. 

Acab dient -en pla positiu, perque crec que hi ha un 
cert consens que va més enIla de les nos tres persones- que 
ha passat? Crec que tenim uns obstacles pressupostaris del 
nostre país, del regne d'Espanya i de tipus internacional, 
passam un mal moment, el regne d'Espanya té problemes, 
ha derivat cap a Cartuja-93 molts de recursos, no em pens 
que siguem una regi6 en decliu industrial, jo pens que no té 
res a veure una cosa amb 1'altra, i aleshores jo demanaria 
que és esfore;: primer, un polític, un estrategic i un comuni
tari. Important, factor polític, hem de negociar conjunta
ment to18 els grups davant l'Administraci6 i el Govem cen
tral perque, tenin en compteJa gran contribuci6 que té Ba
lears per a la riquesa del regne d'Espanya, pensin que els 
COnvé ajudar-nos per augmemar la riquesa del regne d'Es
panya. Segon punt estrategic, s'ha d'enfortir l'element qua
litativament diferenciador de Balears, la qualitat de vida, i 
en aquesta direcci6 es plantegen un conjunt d'accions amb 
aquest objectiu: hem de protegir els recursos naturals, hem 
de racionalitzar l'ús d'aquests recursos, hem de millorar el 
medi ambient, hem d'adaptar plans territorials, hem de mi
llorar les infrastructures comarcals, hem de millorar les in
frastructures regionals, i hem d'actuar en el marc comunita
ri. 

Encara que comunitariament estiguem fora deIs objec
tius u idos és molt important que aconseguim el suport, ai
xí com l'aconseguim, vull dir que, per exemple, el mes d'a
bril hi ha un congrés internacional al qual vénen grans au
toritats en tecnologia al qualli donen suport ajudes finan
ceres de la Comunitat, alla on possiblement les empreses 
que han de presentar projectes vendran. 

Darrerament, quin és el problema més important? Jo 
pens que en aquest moment el Govern espera, el Govem 
necessita un finan<;ament -que crec que el tenim, que el 
tendrem- que no ha pogut venir pel terreny normal a causa 
que els objectius d'incentiu regional no s6n així i aleshores 
per dur endavant aquest finan<;ament tenim distintes alter
natives pero sobretot volem tenir la seguretat que totes 
aquestes empreses que ten en contactes amb la Conselleria 
d'Economia i Hisenda o amb la Universitat no tan soIs sig
nin una carta d'intencions -com tenim- sinó que tenguin 
qualque document que com a contrapartida dels possibles 
desenvolupaments que pugui fer la ( ... ) balear tenguem la 
seguretat que aquestes empreses nordamericanes o euro pe
es, vendran a establir-se aquí. Aleshores podrem dir, si el 
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Parlament li dóna suport: sus! que crear un sentiment de comunitat. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Forcades. 

111.2).- lNTERPEL·LACIÓ R.G.E. NÚM. 2484/92, 
PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARl SOCIA
LISTA, RELATIVA A TRANSFERENCIES ALS CON
SELLS INSULARS EN MATERIA DE CULTURA 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la següent interpel·lació, que és la 2484, pre
sentada també pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, rela
tiva a transferencies als consells insulars en materia de cul
tura. Té la paraula pel grup interpel-lant el Diputat Sr. 
Pons i Pons. 

EL SR. PONS 1 PONS: 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. No sé si el terratre
mol politic de la compareixen<;a del president ha tengut un 
efecte un poc devastador perque veig que la sala ha minvat, 
pero els temes que ens ocupen, el tema que ens ocupara 
ara, Sr. Conseller, en prengui nota, és un tema important i 
és un tema que s'ha de tractar amb prudencia pero, com di
uen, a poc a poc perque fris, pero hem de caminar amb se
guretat. Fins ara no hi hem caminat gaire. 

Transferencies de Cultura als consells insulars. El te
ma deis consells insulars és un d'aquests temes recurrents, 
és un problema no resolt, és una qüestió oberta perque ja 
es va fixar abó a l'Estatut i que a mitjans III Legislatura, 
com ens aproximam, la Comunitat AutOnoma de les Illes 
Balears encara no ha esta capay d'enllestir el seu en.tramat 
institucional, la seva estructura institucional i que, per tant, 
vivim encara de precario 

La Constitució Espanyola de rany 1978 va desfer un 
estat ultracentralista heretat de repoca del franquisme i va 
voler crear un estat d'amplies autonomies. En el cas de les 
Illes Balears, li vull remarcar, Sr. Conseller, la va tractar 
com un element singular. Per una part varem assistir rapi
dament a un impuls polftic de les comunitats autonomes 
-encara es manifesta aixo-, uns nous organismes de poder 
dins I'Estat, una nova estructura poHtica o administrativa, 
assemblees, governs, que varen topar amb uns elements he
retats del passat que eren les diputacions i practicament a 
tot el país hi va haver una voluntat -el cas de Catalunya és 
el més clar- de demolir aquesta institució de les diputacions 
heretada delliberalisme del segle XIX. W 

No li estic donant una lliyó d'historia pero aixo és per 
::entrar bé el tema que després ens ocupara, que ens ocupa. 
Les Illes Balears el 1979 ja havien desfet la Diputació i ha
vien creat tres consells insulars, era una reivindicació basi
::ament de les illes menors -dites menors- que estaven afec
tades per una diputació provincial, creada teoricament 
l'any 1812 i desapareguda rany 1979, que havia estat un ob
¡eete centralitzador molt inoportú dins les Illes perque no 
va fer més que incrementar les retirencies din~ les Illes més 

Aquí és on dins I'Estatut els consells insulars varen 
apareixer, no varen ser creats, sinó que eren institucions 
que ja funcionaven i que, per tant, cada illa i d'una manera 
particular les de Menorca i les d'Eivissa i Formentera te
nien el sentiment que tenien ja un govern propi, funciona
va i que arribada l'hora de crear una comunitat autonoma 
amb competencies encara lmitades pero importants, en el 
cas de la cultura molt importants, s'havia d'aclarir a veure 
qui tendria les competencies la Comunitat Autonoma, els 
consells insulars o si s'havien d'arbitrar unes determinad es 
fórmules. 

Aquest fer va ser molt trauma tic, el fet competencial, i 
va ser una cosa que va dificultar extraordim\riament junta
ment amb la qüestió electoral -avui, cree, que afortunada
ment superada- el procés autonomic, i es va arribar a una 
fórmula de compromfs, es va posar un gran !listat de com
petencies, vint-i-set més una clausula residual també im
portant i es va reservar un control i coordinació de l'article 
40 al Govern de les Illes Balears. Aquest era l'edifici teoric 
el 1983, pero d'aleshores en<;<i aquest edifici teóric no s'ha 
materialitzat en unes realitzacions suficients. Fins i tot cre
ar una simple llei marc, com el tema de la Llei de consells 
insulars va haver de passar del 1983 al 1989 i fins després 
de molts de debats no es va arribar a una llei, que no va te
nir un consens unanime. 

És curíós, voste que vol ser un home de confian<;a del 
president i, evidentment, pel carree que té convé que ho si
gui, li aconsell que repassi els discursos del president que 
són com una especie de petit manual per funcionar pero 
veura com la paraula del president és una paraula vaciHant 
, el 1983 comen<;a, tots erem novelIs en aquesta cambra i 
no sabfem exactament que passaria i fa algunes aHusions 
als conselIs insulars. 

Al cap de quatre anys, quan ja hi havia una experiencia 
de govern es fa un plantejament de cara als consells insu
lars d'amplies competencies, eIs consells insulars com a 
possibles responsables i executors d'un amplíssim nombre 
de materies, estam a 15 de juliol del 1987, discurs d'investi
dura: "Era" manifestava "decisió del Grup que represent de 
dur endavant una legislació tan generosa i realista de trans
ferencies aIs consells insulars." Tot eren referencies, tat 
eren bones intencions pero el temps passava i els consells 
insulars tenien la llista teorica de competencies amb la qual 
s'havia aprovat l'Estatut el 1983. Va arribar el 1991, hi va 
haver un altre discurs d'investidura, pero aquí la cosa ja va 
canviar; és clar, mentre els consells insulars eren elements 
a tenir en compte perque no es tenia una majoria absoluta 
aleshores s'havien de fer declaracions teoriques, s'havia fet 
qualque encomaneta de gestió per entretenir la qüestió del 
tema deis conselIs pero, una vegada que es té la majoría ab
soluta, ja agafa un altre llenguatge, ja es parla d'autogovern 
a Menorca i a Eivissa i Formentera, es fa un tractament di
ferenciat per a Mallorca i aleshores ja les retirencies en re
lació amb els consells insulars apareixen. 

En materia de cultura ha passat com prActicament en 
tot.alIo altre exceptuant el tema d'urbanisme la transferen-

. 
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cia del qual ha estat molt pol~mica. No hi ha hagut pn\cti
cament transferencies reals, hi ha hagut simples encomanes 
de gestió, pero el que ens ha paregut realment preocupant 
ha estat el motiu d'aquesta crisi que ha provocat aquest de
bat tan enconat fa una estona, hem descobert que de cara 
als anys 1991-1995, la legislatura actual, sembla que hi ha
via un acord que mai no havia estat explicat que no s'ha
vien de fer transferencies als consells insulars. Fins i tot hi 
va haver semi-dimissions, allo de dimitesc perque m'ho pre
nen en el cas del secretari general tecnic, Sr. Miquel Nadal, 
i el director general de Cultura, Sr. Jaume Martorell. 

Hi va haver acusacions que es buidava la Conselleria 
de Cultura, Educació i Esports de compet~ncies a través 
d'un procés accelerat de transferencia aIs consells insulars. 
Aquest diputat, que en els temes institucionals li agrada 
posar els peus plans, va quedar realment astorat, perque no 
sabíem que es fessin processos accelerats de transferencies 
de competencies als consells d'avui per dema ni que amb 
motiu d'una crisi un nou conseller s'entregas a11a i apan de 
moure papers també mogués competencies de cara aIs con
sells. Es va donar una imatge molt llamentable de falta de 
seriositat institucional, i és dar, al cap d'uns quants dies se 
supera la crisi -encara pareix que esta un poc oberta- i arri
ba un nou conseller, arriba el Sr. Bartomeu Vida!. 

Quin és el projecte institucional que té en materia de 
cultura i en relació amb els consells insulars? Una cosa que 
pareix la veritat de'n Pedro Nuño, "que a la mano cerrada 
llamaba puño", tOl el que m'ha de venir ha de venir pero de 
tot el que tenc faig comptes no amollar res si puco Voste 
més o manco ho va dir aro, que venguin totes les compe
tencies en educació, dotades per suposat, pero lluitaré per 
totes i cada una de les que ara tenc. El punt de mira eren, 
logicament, els consells insulars. 

Quin és el projecte, si és que hi ha projecte, Sr. Conse
ller? Jo crec que voste ha entrat i ha entrat amb molta for
~ i amb una serie de declaracions, algunes divertides, que 
no recordaré pero en el cas deis conselIs insulars que, en 
materia institucional, que no en altra cosa, convé que pren
gui nota que dilluns passat, aquest dilluns, el Consell Insu
lar de Mallorca ja va aprovar una cosa que és una declara
ció teorica pero no tan tea rica, aquesta indica que després 
s'hauran de donar altres passes. Ja es va manifestar per part 
d'aquesta institució, la de Mallorca, hi ha iniciatives a les 
d'Eivissa i Formentera i al Consell Insular de Menorca 
també, pnlcticament són identiques, on es manifesta la vo
luntat de fer realitat les previsions contemplades a l'article 
39 en tat el camp de materies de I'area de cultura. 

Per tant, Sr. Conseller, la pregunta és obligada: si hi ha 
unes previsions estatutaries, si ja hi ha un consell insular 
que ha manifestat la seva voluntat que es compleixin les 
previsions estatutaries en materia de transferencies de cul
tura, que queda del seu programa de retenir competencies? 
Pensa mantenir-se ferm, tancar-se en una especie de Nu
mancia competencial o ja té cIar que haura de fer les perti
nents transferencies? Si ha de de donar les transferencies 
aIs consells insulars, com, quan, amb quin calendari, amb 
quines fórmules de control i coordinació, etc.? 

Creim, per tant, Sr. Conseller, que aquest és un ele
ment molt important per a la política que voste haura de 
desenvolupar tal vegada fins a la proxima legislatura i que, 
per tant, Sr. Conseller, li agrairíem que ens explicas detalla
dament com pensa dur endavant les previsions de l'Estatut 
i les previsions de transferencies al consell insular en mate
ria de cultura. Moltes gracies. 

(L 'Hbie. Sr. Vicepresident segon substitueix el Molt Hbie. 
Sr. President en la direcció del debat). 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Pons. Pel Govern, té la paraula el 
conseller de Cultura, Educació i Esports, el Sr. Vida!. 

EL SR. CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ 
I ESPORTS (Bartomeu Vidal i Pons): 

Sr. President. En resposta a la InterpeHació per cor
receió davant el pIe sobre transfer~ncies als consells insu
lars en mat~ria de cultura vull manifestar que som de I'opi
nió que la Conselleria de Cultura, Educació i Esports no és 
la destinataria adequada per contestar aquesta InterpeHa
ció ates que segons la disposició transitoria 9.2 de 1'Estatut 
d'Autonomia de les Illes Balears desenvolupada per la Llei 
8/1984, de 21 de novembre, de la Comissió Tecnica Interin
sular, és a aquesta comissió a la que correspon 1'establi
ment de les previsions de les transfer~ncies als consells in
sulars tal com preveu l'article 39 de l'Estatut d' Autonomia. 

La Conselleria de Cultura, Educació i Esports, a pro
posta de la Comissió Tecnica Interinsular, participa de la 
recopila ció d'informació per tal que l'assumpció de compe
t~ncies pugui fer-se de manera satisfactoria i d'acord amb 
eIs consells insulars. 

A més la Conselleria de Cultura, Educació, i Esports 
ha demostrat ja la seva voluntat de transferir les compet~n
cies a qu~ fa refer~ncia l'article 29 de I'Estatut d'Autono
mia amb l'assumpció d'aquestes per part d'aquells consells 
insulars de Menorca, Eivissa i Formentera, de manera rapi
da i satisfactoria. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Conseller. Grups que vulguin inter
venir? Pel Grup Parlamentari MIXT, té la paraula el Sr. 
Vida!. 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Davant 
aquesta IntereHació del Grup Parlamentari SOCIALISTA 
se'ns ha anticipat el nou conseller de Cultura respecte de la 
recomamació -si és que se'n pot dir aixi- que volíem fer al 
grup interpeHant sobretot de cara a una moció a la qual i 
per endavant, si no canvien les coses, nosaltres li darem su
port. 

S'ha d'utilitzar de totes maneres la via de la Comissió 
Tecnica Interinsular per a les transfer~nci~ i per al calen-
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dari. Pero hem de dir que hem d'estar pendents del calen
dari de la Comissió Tecnica Interinsular perque fins ara, i 
la Comissió Tecnica Interinsular comen¡;a quan comen¡;a 
l'autonomia, més o menys, només ha aconseguit, diguem
ne com si el Zaragozano anuncia que plou una vegada en 
l'any, una única transferencia als consells insulars en mate
ria d'urbanisme, i tot ano altre han estat encomanes de ges
tió, ni tan soIs les delegacions de competencies que es va
ren acordar en l'etapa preautonomica s'han pogut plasmar 
en transferencies per assumir la funció executiva i la gestió 
per part deIs consells insulars. 

Pe tant, bé esta que el nou Sr. Conseller, el Sr. Vidal 
-un altre Vidal-, el Sr. Conseller, el nou conseller de Cultu
ra el remetí a la Comissió Tecnica Interinsular perque aixo 
vol dir que n'hi ha per temps, aro, d'acord. Eta molt clar 
que ens podríem remuntar i repassar els antecedents pero 
d'alguna manera ja ho he dit, pero nosaltres, que llegim i 
treballam i que sobretot treballam utilitzant com a eina de 
feina les informacions solvents que llegim és natural que 
estiguem un poc preocupats davant les manifestacions que 
va fer el nou conseller de Cultura, pero bé, nosaltres pen
sam que com que al cap i a la fi, com ha dit molt bé el Molt 
Hble. Sr. President, aquí no es tractava més que d'una subs
titució per una revitalització pero que continuaria amb la 
mateixa poHtica, nosaltres no l'atribu1m al nou conseller si
nó precisament a alguna cosa heretada i que, bé, és logic 

-que a qui té el poder o, en aquest cas, la competencia, li 
costi cedir-lo. 

Aixo és molt logic pero a nasaltres encara no ens preo
cupa molt aquestes manifestacians que, si no són desmenti
des, tom a repetir que com a eina de feina nasaltres utilit
zam informacions solvents, i crec que ho és la d'una entre
vista publicada crec que fa dos o tres dies al nou conseller, 
'en seran quatre pero va apareixer el dia següent, a sigui 
tres, i per tant, aixó no ens preocuparia en excés perque en
demés aixo ho trobam logic. 

El que ens preocupa més és una altra cosa, és com es 
faran aquestes transferencies, perque el Sr. Damia Pons ha 
dit que al Consell Insular de Mallorca varen prendre un 
acord umlnime a aquest respecte, pero va ser un acord tes
timonial perque, senyors, quan es va ser a dir amb quin ter
mini ja no hi va haver la unanimitat ni s'hi va aprovar. Per 
tant, a nosaltres ens preocupa com es faran aquestes trans
ferencies i deim aixo perque pareix que hi ha uns projectes 
de llei sobre funcionament i organització deIs consells insu
lars, aixo seria transferir una autonomia amb un comanda
ment a distancia. Bé, llavors tenim, no sé, ja ho sabrem, si 
(oo. ) als plens de les institucions i es creen organs paraHels 
als plens per exercir aquesta funció executiva i de ~tió on 
hi hagi representació del Govem, aixo no ho sé, aixo ho sa
bra el Govem, respecte de tot aixo em refio d'informacions 
solvents, Déu faci que m'equivoqui, llavors sí que tendria 
raó de ser aquest edifici que va construir el Govern balear a 
Eivissa, perque ens daria una idea del que seran les compe
tencies cedides als consells insulars. 

Per tant -acab Sr. President- només diré aixo, que quan 
presentin la moció, per favor, tenguin en compte aquesta 
vía, que amb aixo estam d'acord, que la Comissió Tecnica 

Interinsular, de la qual no formam part pero en coneixem 
el Reglament, i sabem el que pot passar perque no vagin 
endavant les coses, tenguin en compte aixó i tenguin en 
compte com es faran aquestes transferencies i que si aques
tes coincideixen amb la postura que expressam nosaltres 
aquí li darem suport a la moció subsegüent. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Vidal. Pel Grup Parlamentari PSM 
i EEM, té la paraula el Diputat Sr. Orfila. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. "La diversitat deIs 
pobles de les Illes Balears és una constant al llarg del 
temps" es diu a l'exposició de motius de la Llei de consells 
insulars aprovada per aquest Parlament l'abril del 1989. "La 
passa histórica que" continua l'exposiciÓ de motius "es dó
na amb la promulgació de la Llei de consells insulars con
solida la personalitat de cada illa ates que el consell insular 
hi és confirmat com a organ de govem i administració del 
propi territori insular i potenciat amb amples competencies 
dotades d'un adient suport financer." 

Tres anys i mig han passat d'enc;a aquesta cambra 
aprovava en una sessió memorable aquesta Llei, tres anys i 
mig i fins al dia d'avui els consells insulars ten en com a úni
ca competencia atribUIda per llei del Parlament la d'urba
nisme i habitabilitat traspassades el novembre de l'any-
1980, res mes. Les emfatiques declaracions referides als pi
lars basics em pens recordar que feia el Sr. Huguet, a les 
pedres angulars de la construcció de la nostra autonomia, 
eren poc més que paraules i avui els consells continuen 
practicament en la mateixa situació en que es trobaven fa 
quatre anys, quan es va aprovar la Llei de consells, just arri
ben a diputacions. 

Les expectatives al¡;ades amb l'aprovació de la Llei de 
consells no s'ha traduit encara en realitats, les promeses i 
proposits cent vegades manifestats continuen sent aixo: 
promeses, bons proposits. La voluntat descentralitzadora 
del Govem de les llles Balears no s'ha vist enlloc, cap pro
posta de text articulat seriosa ha remes el Govern a la Co
missió Tecnica Interninsular fins al dia d'avui, i ho podia 
fer. 

És per tant, perfectament logic que l'oposició parla
mentaria interpeHi periodicament el Govern respecte de la 
seva política de transferencia de competencies als consells 
insulars. La clau del pany de la porta que ha d'obrir el pro
cés d'omplir de competencies els consells insulars, ho vol
guem o no ho volguem, la té el Govern i el Grup que li dó
na suport, que és majoritari també dins la Comissió Tecni
ca Interinsular i és qui té la capacitat, entre altres, de pre
sentar iniciatives i propostes articulad es de textos que s'han 
de transformar en lleis després. 

És més logic encara que aquesta InterpeHació es pro
dueixi avui respecte de les transferencies en materia de cul
tura, és un tema que podríem definir com a de rabiosa ac
tualitat perque, Sres. i Srs. Diputats, Srs. del Govern, a les 
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Illes menors, a Menorca, a Eivissa i a Formentera, se'ns va 
posar la pell de gallina quan en el batíbull de la crisi de 
Govern que ha finalitzat per ara amb una substítuci6 a la 
Conselleria de Cultura, en el rerefons de la controversia
debat produH entre PP i UM, poc avenguts en aquell mo
ment i que per tant deien coses, es va insinuar la pressump
ta existencia d'un acord entre les dues forces o entre dues 
persones perque es retardas sin fins al final de la legislatura, 
és a dir, a l'any 1995, la transferencia als consells en mate
ria de cultura, la pell de gallina. Un calfred que es repetiria 
amb la dimissió finalment avortada d'un director general, 
de la qual ha parlat també l'orador que m'ha precedit en 
l'ús de la paraula, el Sr. Damü) Pons, de la llavors Conselle
ria vacant que, com a motíu, anunciava l'intent desmante
lIador per part del Sr. Forcades -justament ara absent- que 
amb una provisionalitat sembla que molt activa semblava 
disposat a propiciar el quasi immediat procés de transfe
rencies en materia de cultura als consells i a liderar -s6n 
paraules d'ell, no meves- el procés de transferencies. 

L'esgarrifament final es va produir quan es tancava la 
crisi amb una declaraci6 difosa des del Govern en que es 
manifestava la voluntat de mantenir el calendari per als 
traspassos tal i com estava abans, alegria buida; tan buida 
que a Menorca va provocar una editorial a un conegut diari 
el qual arribava a dir, i citaré textualment, traduiré evident
ment: La conclusi6 que s'extreu és, per tant, que, en efecte, 
no hi haura traspas de competencies de cultura fins d'aquí 
a tres anys, de vergonya, on i qui -demanava el diari- va de
cidir que no es traspassarien competencies de cultura als 
consells fins al darrer any de la present legislatura? Acaba
va el diari per reclamar més dimissions si aro es for\(ava la 
transferencia en aquesta i en altres materies als consells in
sulars. 

És ciar que aixo ho diu la premsa, els intermediaris, 
aquí el president recomana no escoltar; els escolti o no en 
aquest cas almenys representava el sentit de molts més me
norquins deis que es poden imaginar, aquells qui pensen 
que tretze anys de consell insular són molts d'anys per tan 
poca competencia, aquells qui pensen que la competencia 
de cultura és especialment desitjable si es pot utilitzar com 
a eina per a la recuperació cultural del nostre poble, 
aquells qui creuen -creim- encara que per normalitzar l'ús 
de la nostra llengua s'exigeixen polítiques actives -no com 
la que duu el Govern- i actuacions i exemples des de les 
institucions, ben a l'inrevés de les que debatia la setmana 
passada des d'aquesta mateixa tribuna. 

Acab, Sr. President. Srs. del Govern, jo no sé si hi ha o 
no un pacte per retardar la transferencia de cultura, jo no 
sé si hi ha o no un calendari que s'hagi de respectar ni qui 
l'ha elaborat ni qui el pot modificar pero em creguin que 
els ciutadans de les Illes menors, cada vegada més ciuta
dans, desconfien del tal retard, malpensen de la constant 
tactica dilatoria i quan comproven que fins i tat el funcio
nament de la simple encomana de gesti6 en materia de cul
tura funciona a baix rendiment, entre altres coses perque es 
duu sis mesos sense que se reuneixi la comissi6 mixta que 
n'ha de fer el seguiment, arriben a la concIusió que deixant 
de banda la complexitat que reconeixem que existeix deis 
PIocessos de transfer~ncies, la primera, la més i~portant 

dificultat ve donada pel fet que no hi ha voluntat política 
per part del Govern. 

Acab, Sr. President. la gelosia de les competencies que 
té la Comunitat Autonoma manifestada fa poes dies pel re
centment estrenat conseller ha de ser gelosia per executar
les cada dia millor, pero si es transforma en intent per im
pedir que els consells es dotin de contingut tenguin cIar 
que només aconseguiran retardar un procés que per com
plex que sigui no es pot aturar. Pretenir el contrari és anar 
contra el sentiment deIs pobles i qui ha intenta té el perill 
de trobar barra de ( ... ). Gracies. 

(El Molt Hble. Sr. President repren la direcGÍó del debat). 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Orfila. Pel Grup Parlamentari PP-UM, té 
la paraula la Sra. Ferrer i Bascuñana. 

LA SRA FERRER 1 BASCUÑANA: 

(Inaudible). Es veu que aquest microfon també esta 
cansat de parlar d'aquests temes culturals. 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. la després 
d'haver escoltat la intervenci6 del conseller de Cultura, ates 
que ha demostrat el seu interes a transferir les competen
cies no em queda res més per dir, molt breument diré que 
donam suport a la seva intervenci6, i a vos tes Srs. Diputats, 
que estiguin tranquils, que les competencies vendran i hen 
rehudes serano Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Ferrer. Pel torn de r~plica, té la paraula 
el Sr. Pons i Pons. 

EL SR. PONS 1 PONS: 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Més astorat es tic, 
més astorat estic perqu~ si era sorprenent que en un tema 
tan important com el dels consells insulars no s'hi entras, 
es fessin declaracions qua n hi ha discurs d'investidura del 
Sr. President a fi que a Menorca, a Eivissa i a Formentera, 
sobretot, estiguin tranquils i esperin les competencies cor
responents, pero qua n agafam una area -ho he dit tantes 
vegades i ho repetiré tantes vegades com faci falta- com és 
cultura, aHa on no hi ha grans interessos, urbanísme ha es
tat polemic perque tots sabem el que hi ha darrera, pero 
que hi ha darrera un arxiu, que hi ha darrera una bibliote
ca, que hi ha darrera la protecci6 d'un simple talaiot que té 
dos o tres mil anys? Amb aixo no hi ha grups de pressi6, i si 
no saben afrontar aixo, si el Sr. ConselIer no és capac; de 
sortir aquí i dir: Tenc la previsi6 que els consells han de 
dur tot el sistema d'arxius, tene la previsi6 que la comissió 
mixta Comunítat Autonoma-Diocesi de les Illes Balears, 
encarregada del patrimoni més important que és el patri
moní eclesiastic, haura de comen\(ar a contemplar que els 
consells insulars hauran de tenir una veu. 

Sr. Conseller, jo sé que voste és nou, pero és que en 
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horas 24 ens ha fet una girada que el vaixell esta amb la 
quilla per amunt. Per una part ens ha dit que rentendria 
competencies. Vos te, com un caramel a la porta d'un col'le
gi aquesta afirmació avui ja no la manté, on és la voluntat 
de rentenir? De la fila de darrera ja li han dit que ti donen 
suport amb la voluntat manifestada de transferir i que 
aqueixes transferencies arribaran, les competencies arriba
ran i benvingudes seran, benvingudes seran alla, als con
selIs insulars, perqué vostes les té, logicament les perdrA. 

Pero no pot ser que un conseller quan és interpeHat 
ens digui que no és competent. Si vos te era competent per 
fer una afirmació d'aquest calibre, que retendria les compe
tencies, ha de retre comptes aquí i ha d'explicar que el seu 
projecte era retenir les coropetencies per tal i tal cosa, pero 
d'aixo no ens ha pogut dir res. Que passava amb aquest 
pacte?, existeix o ha quedat abolit? Pareix que ha quedat 
abo lit, i per que ha quedat abolit? Que ha passat aquí? No 
ho sabem; el Sr. Forcades, que va ser conseller un parell de 
dies, pero que així mateix no va perdre el temps, va fer unes 
quantes afirroacions bastant interessants, diu: "No hem can
viat cap data, el calendari del traspas als consells insulars 
continua tal com estava. A més a més les transferencies 
hauran d'estar concloses el primer de gener del 1994." 

És aquest el calendari? 1 com serA? Seran eomanes de 
gestió, seran competencies propies, que seran? De lOt aixo 
no en sabem res; i el finan~ment, com es fara? Hi haurA 
un element equlibrador? El Govern abandonara les compe
tencies en mans deis consells insulars, -passarA unes parti
des i ja estara o volem construir una comunitat autonoma 
equilibrada? Perque amb el Sr. Marí hem tengut polemi
ques molt aspres aquí; de cases de cultura, ells no en tenen 
prActicament, Mallorca esta practicament coberta, Menor
ca esta pnkticament coberta. L'element equilibrador, el té 
pr~vist voste o escamparA competencies? Aixo, Sr. Conse
ller, em perdoni, pero no es pot batre a un parlament el "re
cord guinness" d'ineficlcia i de brevetat dient que no s'és 
competent perque quan no s'és competent per tenir una 
area s'ha de plantejar una cosa molt simple que és dimitir, 
pero és que també batria un altre record. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Pons, se cenyeixi a la qüestió, per favor. 

EL SR. PONS I PONS: 

(Inaudible). Bé, li voldria recordar, Sr. Conseller, que 
quan die que és competent és per una cosa molt simple, la 
Llei de consells insulars la trobara en el ButLLetf del Parla
ment de 12 de maig del 1989 i diu que efectivamen~ la Co
missió Tecnica Interinsular és l'encarregada de proposar al 
Parlament pero l'article 44 diu que la iniciativa per a la 
presentació de pro postes davant la Comissió Tecnica Inte
rinsular, entre altres, correspon al Govern de la Comunitat 
Autonoma, i el Govern és un organisme solidari, voste és 
membre del Govern, pero va per lliure, no perque el presi
dent li ho recordas és perque ho diu l'Estatut i, en conse
qüencia, vos te pot fer la proposta pertinent o pot impulsar 
des de la seva area, que és la cultura, la transferencia de 
competencies als consells insulars. 

Aixo ens preocupa perque tant ens preocupa una acti
tud mantinguda des del 1983 fins ara o des del 1989 -seré 
generós, perque es va promulgar la Llei de consells insulars 
el 1989- que no ha dotat de competencies els consells i que, 
per tant, és un incompliment de les previsions estatutaries, 
com ens preocupa molt -no sé si més- una transferencia fe
ta a la babala sense cap tipus de control seriós, fruit d'un 
element poHtic tan conjuntural com és una solució a la cri
si que s'ha produH fa uns quants dies. Tant pot ser negatiu 
no caminar com anar depressa. Per tant, la resposta conti
nua pendent, que volem transferir en materia de cultura als 
consells insulars? Amb quins controls i amb quina coordi
nació? Amb quines finalitats en materia de cultura? Quin 
país volem construir? 

A vos te, Sr. Conseller, li donarem altres oportunitats, 
serem generosos pero un espectacle com el que hem vist 
aquí de falta de preparació, de falta de respostes, li agrairia, 
almenys per la part que em corres pon com a portaveu en 
materia de cultura del Grup SOCIALISTA que no ens do
nas una altra ocasió de trobar-nos que preguntam i no som 
atesos. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pons. Pel tom de contraréplica, té la pa
raula el Sr. Conseller. 

EL SR. CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ 
I ESPORTS (Bartomeu Vidal i Pons): 

Sr. President. Sr. Pons, avui, en aquest Parlament hem 
tengut un debat on el president del Govern i els membres 
deis distints grups han debatut el tema de la crisi o no crisi, 
no és qüestió que m'hagi d'afectar. Aleshores jo li agrairia 
que en relació amo una interpeI-lació parlamentaria pre
sentada el juny del 1992 amb dues qüestions molt concretes 
i moIt especifiques voste les separi completament perque 
resta ( ... ) 

Jo li puc dir que, com a conseller d'Educació, Cultura i 
Esports, no he estat nomenat sota cap tipus de pacte polític 
especial definitori, senzillament de la mateixa manera que 
qualcú pot creure tot o no creure res, pero només creure a-
110 que 1i va bé es col'locar en una determinada situació, és 
a dir, voste llegeix, llegeixi tot i digui: Tot el que diu en Vi
dal és mentida o digui tot el que diu en Vidal és veritat; és 
a dir, el que vulgui pero fa uns plantejaments que estan fo
ra de lloc. L'important sera el que a partir d'ara jo els pugi 
dir com a membre del Govem aquí, no el que digui a altres 
bandes, jo crec que aquí hem de debatre el que jo pugui dir 
aquí, i jo li diré i li dic que hi ha uns plans de transferencies 
als consells insulars que estaven prevísts abans de l'arribada 
d'aquest conseller a la Consellria de Cultura, que es respec
taran i que es faran amb tanta roés facilitat que la que voste 
planteja perque entenc que no tot esta fet d'aquella manera 
sinó que ens ho prenim més seriosament del que voste es 
pensa. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. 
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IY.1).- PROPOSICIÓ NO DE LLEI R.G.E NÚM. 
2661/92, PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI 
SOCIALISTA, RELATIVA A CONTRACTACIÓ DELS 
PROJECTES D'INVERSIÓ DE CAPITAL PREVIST EN 
ELS PRESSUPOSTS DEL 1992. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam al punt següent de 1'Ordre del Dia que és el 
corresponent a proposicions no de llei, i comen~rem per 
la número 2661, presentada pel Grup Parlamentari SO
CIALISTA, relativa a contractació deIs projectes d'inversió 
de capital previst en els pressuposts del 1992. No s'hi ha 
presentat cap es mena i té la paraula, en nom del grup pro
posant, el Sr. Alfonso. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Parlar avui de 1'ac
tuació del Govern en camps com les inversions no deu ser 
molt important, o la cultura, transferencies aIs consells in
sulars, aixo s'ha dit ja abans, que eren una columna basica 
de la nostra autonomia; pareix que és parlar en el desert, 
ningú no escolta o poca gent escolta. El tema important, 
Srs. Diputats avui pareix que és un altre, i de totes maneres 
hem de dir que per a la societat d'aquesta comunitat auto
noma, per als ciutadans d'aquesta comunitat auto noma és 
important i molt saber com governa el Govern de la Comu
nitat Autonoma en un tema com és el de les inversions pú
bliques. 

És molt important perque, com diuen a Castella: no es
tá el horno para bollos i 1'economia esta en una situació, la 
nostra també, en la qual llavors entrarem, que no mereix 
tenir governs que fan bata11etes polítiques entre partits sinó 
que mereix tenir governs que es preocupin de la situació 
economica, que es preocupin dins l'ambit de les seves com
petencies sobre que es pot fer per millorar la situació que 
té aquesta comunitat autonoma. 

Fa aproximadament sis mesos el Partit Socialista, amb 
un atreviment, la veritat és que era digne de millor via per 
1'efecte que va tenir dins el Govern i amb una bona volun
tat que -encara no ens hem escalivat- continuam tenint, va
rem presentar a110 que varem dir d'un programa de rellan
~ment economic per tal que el Govern 1'estudias, el discu
tís, se segués amb qui volgués (sectors economics, socials, 
etc.) i plantejas una serie d'actuacions per tal de lluitar 
contra una de les preocupacions que teníem en aquelIs mo
ment i que continuam tenint ara encara molt més, que era 
una negativa evo lució economica d'Europa, d'Espanya i ob
viament un poc més de la nostra comunitat autonoma. 

Era obvi i ho és avui que no tenim el bastonet magic 
per tal d'arreglar els problemes economics d'Europa ni 
tampos de la nostra comunitat, no el tenim, és més, no el té 
ningú, a aquest bastonet. El que sí es veritat és que tenim 
tots els diputats d'aquí i el govern auto no m una greu res
ponsabilitat d'utilitzar ( ... ) i les competencies que tenim 
per actuar per tal de dur endavant aquells programes, aque
Hes actuacions que podrien posar en marxa un procés que 
fes que la caiguda de la renda que es produeix en aquesta 

comunitat autonoma, la falta de creixement, el que li vul
guin dir, no es produeixi amb tanta virulencia o amb tanta 
rapidesa, sobretot pel que fa a qualque sector economic. 

Tenim, té el Govern, és evident, molt més que nos al
tres, nosaltres de dir-ho i el Govern d'actuar la responsabi
litat de posar en marxa plnas de reformes estructurals im
prescindibles, reconeguts per tothom, en materia d'hostale
ria, en materia d'indústria. 

Tenim, té el Govern, la gravfssima responsabiltat que 
els doblers públics que maneja siguin per al servei deIs ciu
tadans, que s'utilitzin en benefici deis ciutadans i que s'uti
litzin logicament per millorar 1'estructura de la nostra co
munitat autonoma. 

Tenim, té el Govern fonamentalment, la greu respon
sabilitat de situar la nostra comunitat autonoma amb bones 
condicions perque en el moment, quan sigui, suposam que 
a finals de l'any que ve, a principis o a mitjans del 1994, 
ningú no pot saber les previsions, són molt males de fer i 
quan els grans experts internacionals no les saben nosaltres 
supos que tampoc no les podem saber; pero posant les rni-
110rs condicions a la nostra comunitat autonoma, el que po
guem, per aprofitar-nos d'aquesta recuperació que sense 
cap dubte es produira. 

La veritat és que no és el tema d'aque11 debat i no és el 
tema d'avui, aquell possiblement sera un tema per a la set
mana que vé: Avui nosaltres tenim una intenció de molt 
menys calat, molt menys important, una intenció molt sen
zilla, l'únic que pretenim amb la nostra Proposició no de 
Llei és que el Govern governi amb eficacia, una cosa senzi-
11a que hauria de passar a tots els governs, nosaltres és 1'ú
nic que pretenim. Pretenim que el Govern governi amb efi
cacia en un tema senzill, simple, que 1'actuació inversora 
del Govern estigui amb consonancia amb el que ha aprovat 
aquest Parlament en eIs seus pressuposts; que el Govern 
inverteixi, gasti en inversions productives, quant a a110 que 
aquest Parlament li ha donat permís, vostes comanden, te
nen la majoria per gastar. 

Tenim la pretensió pobra, petita, no massa important 
que el Govern actul a base d'objectius plantejats i discutits 
dins el Govern, planificats i ordenats; ordenats, com és 10-
gic per prioritats, no ordenats perque ara presion al de Co
mer~ i li donam quatre mil milions, que no sap ningú d'on 
poden sortir ni com poden estar en el proxim pressupost, 
ningú no ho sap i supos que aixo sera molt mal de fer, pres
sionats per altres sectors, que surten doblers de no se sap 
on i que es cobreixen empreses, histories, etc., de les qual ja 
parlarem un altre dia, pero que demos tren una falta abso
luta de priorització de les inversions apart -i el que és tam
bé molt greu- de la completa ineficacia en 1'activitat inver
sora. 

Nosaltres deiem en aquell moment, fa sis mesos, que 
seria molt convenient, que seria interessantíssim per a un 
sector economic d'aquesta comunitat, el sector de la cons
trueció, i és el sector que més suport públic, electoral, etc., 
ha donat al Partit Popular, no ens cauen els anells, el pro
blema hi és, existei¿¡:, i el sector de la construcció esta en 
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mala situació, i cau a molta velocitat, i no aturarem la cai
guda pero podem aturar la velocitat de caiguda, que és 
molt més important del que creim. Deiem fa sis mesos que 
seria molt convenient que el Govern autonom fes un esfor~ 
d'eficlcia i rapidament posas en marxa els projectes d'in
versió i transferencies de capital, que el pot fer, i concretas 
aquests projectes d'inversió, que s'aconseguia amb aixo? 
Mobilitzar -en aquell moment ja ho deiem- aproximada
ment uns vint mil milions de pessetes, entre una cosa i una 
altra; vint mil milions de pessetes que els vull recordar que 
suposen aproximadament el 8% del Producte Interior de 
Construcció, no és una broma, són quantitats molt impor
tants. 

En aquells moments, és evident que no ens varen fer 
caso Ara volem, un parell de mesos després i en vista que de 
nou no ens varen fer cas sinó que va ser ben igual que si ha
guéssim fet ratlles dins l'aigua, tornam a plantejar la matei
xa proposta, pero la duim al Parlament, i la duim aixi de 
senzilla: que el Govern posi en marxa el deu, quinze, cator
ze, ningú no ho sap perque les comptes que el Govern, que 
havien d'estar presentades en aquest Parlament fa un mes i 
mig, del segon semestre, no s'hi han presentades i per tant 
ningú no sap oficialment com estan aquestes inversions, 
nosaltres ho podem suposar pel que ha passat altres anys i, 
sobretot, pel que tenim del primer trimestre d'enguany, que 
el Govern posi en marxa aquests mils de milions, els con
trat:ti, no esperi a dia 31 de desembre o a l'any que ve, que 
és el fet habitual, per tal de donar perspectives i confian~ 
al sector de construcció basicament i logicament també a 
altres sectors. 

Tothom sap que l'economia d'una empresa i d'un sec
tor economic es mou basicament per tenir expectatives de 
fei!la, per tenir confian~ que pot continuar i que no ha de 
tancar amb clau i tirar gent al carrer, pero el GQvern no se 
n'assabenta, d'aixo, el Govern continua amb les seves bata
lletes i govern ar per a ell resulta que és no menar o destitu
ir un conseller i no preocupar-se deIs problemes econo
mies, i jo com que no m'agrada dir les coses a l'aire els vulI 
recordar, per si no ho sabien -supos que els del Govern ho 
deuen saber o no, segurament tampoc no saben els del Go
vern- que les inversions previstes el 1992 pel Govern de la 
Comunitat Autonoma eren de 19.250 milions de pessetes, 
les tranferencies de capital de l'any 1992 eren de 9.500 mi
lions de pessetes -si em permet un minut més i acab, Sr. 
President. En el primer trimestre la suma del que s'ha con
tret per inversions i capital, de transferencia de capital, no 
arribava a 4.000 milions de pessetes, el primer trimestre. 

Si miram altres anys tots sabem que l'any 1988 les in
versions varen tenir una execució del 60%, preci~sa, ma
quíssima, 60%; de 10.000 milions en gasten 5.000,4.000 per 
a l'any que ve. L'any 1989 aquesta inversió va ser del 
59'42%. L'any 1990 va ser, de tot el conjunt de la Comuni
tat Autonoma, comptant despeses corrents, personal, etc., 
del 74%, i l'any 1991 les inversions varen estar entorn del 
65%. La veritat és que és de vergonya, pero ara és que ja 
no és de vergonya, ara ja és preocupant, és molt preocu
pant que avui per avui, qua n hi ha un problema enorme de 
possibilitats de feina a sectors economes tan importants 
com la cons}rucció el Govern continuI mans aplegades, 

continuI pensant que enguany executanl el 60, 65% o el 
70%, que és ano que executara. Jo ja sé que el Sr. Forcades 
i la gent del PP sempre diuen que n'executa molt més, el fet 
dolent és que quan vénen les revisions i els papers de veri
tat les execucions estan en alIo que nosaltres deim: 60%, 
70%, i em remet als debats d'altres anys de discussió sobre 
inversió pressupostaria, no sobre aquell tema. 

Si voste, Sra. Salom, els repassa veura que sempre es 
dei a el mateix, ho executam tot, els diaris també ho diuen, 
a l'hora que ve la Comissió Tecnica Assessora diu s'ha exe
cutat el 60% de les operacions de capital; les executen totes 
i executen el 60%. Jo me'n fio més deIs papers oficials que 
de les paraules, i els papers oficials diuen que el miOOm en 
operacions de capital que han executat vos tes cap any ha 
estat del 62%, i que el primer trimestre d'enguany havien 
executat en operacions de capital d'un total de 29.000 mi
lions de pessetes 4.000 milions de pessetes. Quan die execu
taL. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Alfonso, li prec que acabi, té esgotat el temps. 

EL SR. ALFONSO I VILLANUEV A: 

Acab tot d'una. Poden bé creure que no dic pagat, que 
aixo ja és mínim, ja no compta, die allo contret, que és el 
que toca, el que vos tes han contractat. Per aixo nosaltres 
els proposam que tots els projectes d'inversió en un termini -
de dos mesos, tots els d'aquest any, es posin en marxa. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Alfonso. Pel Grup Parlamentari MIXT, té 
la paraula el Sr. Vida!. 

EL SR. VIDAL !JUAN: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Estam da
vant una proposició no de llei del Grup Parlamentari SO
CIALISTA que té, com totes les proposicions no de llei, 
una exposició de motius. 

Com sempre nosaltres voldríem més que res constatar 
i actualitzar aquestes xifres que ens donen respecte del grau 
d'execució de les inversions de capital previstes als pressu
posts del 1992, perqu~ resulta -el Sr. Alfonso ha tengut un 
lapsus lingüístic i s'ha referit al segon semestre i volia dir 
trimestre naturalment d'aquest any- que deu ser cert que 
aquí no ha entrat, pero aixo no vol dir que no s'hagi fet, se
ria un defecte, seria alguna cosa que imputar al Govern pe
ro a aquest diputat que els parla Ii agradaria que (os el pro
pi Govern qui ens digués i són certes aquestes xifres que 
ens donen quant al grau d'execució perquc l'exposició de 
motius del Grup Parlamentari SOCIALISTA es refereix al 
primer trimestre del 1992 en el qual només es varen con
tractar 4.000 milions de pessetes. Nosaltres voldríem conei
xer en el segon i fins i 10t en el tercer un avanc;, perque no 
hem d'oblidar que estam en octubre encara que aquesta 
Proposició no de Llei naturalment té una data de fa un mes 
aproximadament, del 2 de setembre. 
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Per tant, si una vegada fossin certs aquests, el Sr. Al
fonso s'ha remes a a110 que ha passat en anteriors exercicis, 
jo com sempre crec que s'ha de fer a110 de la pressumpció 
d'inocencía, si és que hi cap en el sentit que podria ser que 
enguany no s'haguessin repetit aquestes, diguem-ne, defi
ci~ncies que s'han donat altres anys. Jo sé que e11 es refe
reix concretament als comptes que la Comissió Tecnica 
Asessora va fer respecte deis anys 1987 i 1988. No sé, pero 
si ens referim a enguany nasal tres voldríem saber aixo per 
pronunciar-nos, perque nosaltres, si és així volem dar su
port a aquesta Proposició no de Llei pero naturalment con
dicionat a aixO. 

Aquí voldria aclarir que aixo no és un contrasentit 
amb el que en una anterior intervenció meya s'ha parlat 
quant a inversions i quant a la necessitat de reduir la despe
sa pública, perque se m'ha dit que una cosa són les inver
sions i una altra són les despeses corrents. Nosaltres creim 
que aquestes inversions de capital fins i tot les transferen
cíes van per inversions reals, pero unes inversions que no 
generen despeses corrents, i en aquel! cas era indubtable 
que ens referiem a una inversió que generara, naturalment, 
despeses corrents, perque un edifici -em sap mal que no hi 
hagi més gent aquí- que es fa per a serveis administratius és 
lógic que és perque hi hagi burocracia i per, donada la mag
nitud d'aquest edifici i del que és preveu, a un augment de 
les des peses corrents. 

Per tant, nosaltres som partidaris d'aquestes inversions 
- que no generen despeses corrents, altra cosa seria, per 

exemple, que en carreteres es veiés com una inversió real -a 
la qual ens oposartem- que es fes una xarxa de casetes de 
peons caminers cada tram d'un quilometre, aixo ens parei
xeria un absurdo Creim que no és així i per tant nosaltres 
som partidaris de dar suport a aquesta Proposició no de 
Llei sempre que quedi cIar que el grau d'execució, la con
tractació deis projectes d'inversió de capital prevists en eIs 
pressuposts d'aquest any és tal com en l'exposició de mo
tius diu el grup proposant. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Vida!. Pel Grup PSM i EEM, té la paraula 
el Sr. Sampo!. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Gracies, Sr. President. Bé, a dia 6 d'octubre demanar 
que les inversions previstes pel Govern es realitzin, que es 
contractin, en un termini de dos mesos quasi quasi és com 
dir abans de final d'any, per tant dins l'exercici presuposta
ri. Per tant, jo crec que aquesta és una cosa tan logica que 
ni fan falta més intervencions, molt més després del que 
han dit els nostres companys. És una fixació de vot, és a dir, 
el nostre Grup votara afirmativament i cree que mai no dis
cutirem un tema -perdonin l'expressió- tant de caixó com el 
que tenim avui aquí. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Sampo!. Pel Grup Parlamentari PP-UM, 
té ~a paraula la Sra. Sal0!ll' 

LA SRA SALOM 1 COLL: 

Moltes gracies, Sr. President. Sr. Alfonso, en analitzar 
el moment actual d'indubtable expectació pel que compe
teix al tema economic interpretam aquesta Proposició no 
de Llei com una actitud de reacció comprensible tal vega da 
si el context que ens dibuixen fos bé el de la reaJitat i de 1'0-
portunitat. Tal vegada s'hagi allargat massa el llen~1 del 
nerviosisme, de la vertadera psicosi socialista del fracas en 
el capitol deis comptes, una inquietud que s'explica si es té 
present, per altra banda, la magnitud de les errades, el que 
sagnen eIs problemes i eIs remordiments d'haver fet llarg 
en destruir. 

Pero no hem de deixar nosaltres, Sres. i Srs. Diputats, 
un fa examen de consciencia i dolor del pecat consegüent, 
que ens el dibuixi amb punxants escrúpoIs que no conduei
xen més que a una vehement actitud de voler comprendre 
tot al so d'impulsos passionals. És millor l'autoobra de ca
ritat, de -com diuen en castella- corregir al que yerra . 

Per comen<;:ar amb la qüestió plantejada en el text de 
la seva Proposició pareix que vostes es troben especialment 
sensibles en dos sectors de la nostra economia. Tenguin 
vos tes present, per altra banda, que les mesures o, millor 
dil, les decisions que es prenen en materia economica no es 
poden esgotar aquí, amb la satisfacció de les arees del co
mer~ i de la construcció, sinó que han de ser decisions be
nefactores i eficaces per a tot el conjunt de la nostra econo
mía. Tot i aixo sense comptar amb l'oportunitat o no de la 
idea que propasen. 

La nostra és una política d'organització i de planeja
ment en tates i especialment en l'area economica i puntual 
de les inversions, i prenem, aixo sí, el patró oposat al d'al
tres planejaments que més val ignorar a pesar que tots som 
apa11issats subjeetes passius. 

El terreny de les inversions és delicat i requereix l'ajus
tament deis pressuposts, estudi de les bases pel qual les 
obres es presenten a concurs, un calendari d'inversions on 
se sospesin i es calculin tant les previsions com les priori
tats del moment. 

Per altra banda, agafant l'essencia de les situacions, és 
com quan una pesona -i em permetin el paral-lelisme meta
foric- pateix una malaltia. El més intel-ligent no sera aquell 
qui voldra solucionar la qüestió administrant calmants aIs 
malalts perque no s'adonin del seu mal sinó que sera aquell 
qui optara per operar en viu si és necessari per tal d'assegu
rar que en surti victoriós el malalt. No per oportunitat polí
tica hem d'oblidar que el moment expectant de la construc
ció, el problema de la construcció, no es pot reduir al petit 
ambit d'una solució puntual com pugui ser una contracta
ció. No és dificil contrastar les dimensions si es plantegen 
seriosament eIs problemes i tampoc no ho és descobrir que 
aquests problemes tenen una arrel que no es pot rebassar 
mai amb un recurs tan i tan parcial. 

Aixf i tot i sense restar tan poca importancia a la mag
nitud que en realitat té una contracta ció no ero retreguin 
dates i xifres de l'inici d'un exercici economic que s'estrena 
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després de les festes de Nadal, sense retreure, de la mateixa 
manera, que el dia 30 de juny l'exeeució del capítol sise 
d'inversions reals deis pressuposts generals de la Comuni
tat per a I'exereiei d'enguany, pel que fa als expedients ja 
compromesos, estava aproximadament a un 70% sobre el 
eréctit definitiu. Per tant, amb una senzilla regla de tres ben 
aviat cauran en la conclusió que si en mig any s'ha arribat a 
contractar un percentatge tan significa ti u com el que he 
mencionat a hores d'ara, avui, dia 6 d'octubre, tal vegada 
puguem parlar d'un 85 o d'un 90%, la qual cosa em fa pen
sar que aquesta Proposició no de Llei té una raó veritable
ment Intima com és la de valer assegurar a totes passades 
que en un marge de tres mesos que resten de l'actual exer
cici es dugui a terme un 10 o un 15%. 

El ritme que ha marcat el Govern indubtablement fa 
assegurar que el grau d'execució deIs pressuposts en aques
ta concreta materia és exce¡'¡ent, uns exce¡'¡ents resultats 
d'execució. 

Per contestar a alIó que ha dit el Sr. Vidal respecte del 
grau d'execució a la data d'avui... 

EL SR. PRESIDENT: 

Sra. Salom, la intervenció és en relaeió amb la del Sr. 
Alfonso, no amb la del Sr. Vidal. 

LA SRA SALOM 1 COLL: 

D'acord. Gracies, Sr. President. El grau d'execució a 
data de 30 de setembre de l'any 1992, segons dades de la 
Conselleria d'Hisenda, en el capital sise és d'un 81 %. Mol
tes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Salomo Pel torn de replica, té la paraula 
el Sr. Alfonso. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Graeies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. En cap 
moment jo volía suscitar un debat sobre l'estat d'execució 
perque les respostes les conee, i totes són mentida, totes, a 
l'hora de la veritat tates són mentida, ja esta, no és aixó el 
que vull suscitar. Per tant, Sr. Vidal, si voste ho vol creure, 
voste ha assistit a l'execució del 1988, té els doeuments de 
la 103 del 1989, 1990 i 1991, jo també els tenc, la Sra. Sa-
10m també els té, eregui el que vulgui. És cIar que el joc 
sempre és el mateix, que vol dir compromes? Jo no parlo 
de compro mes parlo del que s'ha contret, no de ~mpro
mes, aixo és diferent, l'execueió és per allo que s'ha contret, 
no per compromesos. Aquí hi ha la trampa senzilla pero és 
una paraula, comencen igual. 

Si vol, quan vulgui, feim un debat sobre política econo
mica internacional, no tene cap tipus de problema, i és evi
dent que s'ha equivocat el Govern de I'Estat i és evident 
que s'han equivocat tots els organismes intemacionals, OC
DE inclosa, i és evident que s'ha equivocat infinitament 
més el Govern d'Anglaterra, el Sr. Major, Ílltim amic d~ la 

seva corda poHtica, s'han equivocat tots, perque la magni
tud de la crisi, és evidentissim que s'ha equivocat el Sr. Ca
ñellas quan deia que no hi havia erisi, és evidentíssim. Per 
la magnitud de la crisi ningú -el dia que vulgui farem un de
bat- no se la podia imaginar, ningú; igual que en aquell mo
ment, i ho he dit jo abans, ningú no pot imaginar-se quan 
podem comen~r a sortir-ne. 

Diuen -voste ho sap- que els economistes analitzen les 
crisis després que han passat, bé, així passa, dones no ana
litzem qui és el responsable d'aquesta erisi, evidentment el 
el Govern de Madrid en té, de responsabilitat, i evident
ment que el Mercat Comú té responsabilitat i que en Buseh 
té responsabilitat, evidentment; i quan n'hi ha tantes, de 
responsabilitats, la veritat és que el problema és un altre, el 
problema és que a la millar els grans organismes interna
cionals no han sabut dur a terme polltiques adequades o 
que s'ha esgotat el model economic que va néixer l'any 
1943, a la millar s'ha esgotat, després ho direm, quan hagi 
passat ho direm, com sempre. 

Pero no es tracta de tirar pedres a l'altra teulada ni a la 
nostra, i aquí, en aquesta comunitat auto noma podem fer 
coses, no moltes. Primer, no molles perque no tenim molts 
de doblers, no moltes perqué no tenim moltes eompetén
eies i menys mal en aqueix aspecte, política monetaria, si 
tenguéssim competencies podríem riure molt 10ts igual que 
ara reim o no reim? Que sí, que les coses són així. 

Per tant, él que hem de tirar no són pedres a la teulada 
deIs altres sinó que hem d'intentar millorar la situació d'a
questa comunitat autónoma, aquest és el problema, i el dia 
que vulgui debatre política económica general la debatrem 
pero aixo és al marge, debatem que passa en aquesta comu
nitat autonoma, debatem que pot fer el Govern. El Govern 
pot utilitzar els mitjans que te i els mitjans que té són do
blers públies per invertir, aquests són els mitjans que té. El 
Govern, la veritat, fa mirac1es, i jo, de veritat, si fos religiós 
faria capades, m'agenolIaria i faria plegaries perque el pri
mer any en el mes de juliol ha invertit el 70%, aixo és un 
miracle, la veritat és que aixo és un miracle, no ha passat 
mai aixo, cap any ha passat. Aquí en tenc un, li puc llegir 
programa per programa les inversions, es refereix al 1990, 
1i llegese? No importa; final, 60%, a final d'any el 60%, en
guany ha fet miracles. 

Jo ti vull dir, ja per acabar, que no és la diseussió de 
l'execució, és la diseussió de l'eficacia, que el Govern inver
teixi, que faci feina, que dugui confian~ per poe que pugui 
a aquells sectars deprimits de la nostra eomunitat que ca
uen en picat, per desgracia pero és així, i que no faci només 
deelaracions, que no digui 4.000 milions a comer~ i que no 
sapiga ningú on son ni d'on poden sortir, que ningú no ho 
sap i que faci el que vos te ha dit, jo ho aplaudiría, que orga
nitzi i planegi, perqué si aquest Govern esta definit com el 
Govern de falta de planificaeió, si no vol planificar res, que 
li he de contar: direetrius, jo que sé, res. 

Ja com a final, Sra. Salom, la veritat és que jo entene 
que vost~ utilitzi terminologia religiosa quan parla de pe
nediment ideologic, jo no la utilitzo perque no som reli
giós, per tan~, no tenc psicosi de res, no tene cap penedi-
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ment de res i potser que l'única cosa que em sap greu, d'a-
110 que me'n penedeixi, és de no haver-los pogut convencer 
-no a voste, al Govem- perque siguin efica~s, que duguin 
endavant les planificacions, que no n'hi ha, les poques que 
hi ha pero que estan previstes en aqueix pressupost, i al 
menys intentarem que no caigui tan aviat la nostra comuni
tat. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Alfonso. En tom de contrareplica té la pa
raula el Sr. Vida!. 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Gracies, Sr. President per dar-me oportunitat per fixar 
definitivament la meva posició en aquesta contrareplica da
vant el Sr. Alfonso perque jo som religiós i sobretot ell 
també segurament, no vull tenir problemes de consciencia. 
Jo he assistit aq uí a la seva interven ció, voste s'ha remes i 
ha demostrat que fins al 1991 mai no s'havía dat aquest 
grau d'execució que avui se'ns ha parlat aquí, peero estam 
debatent una qüestió del 1992, perque la seva Proposició 
no de LIei es refereix als pressuposts del 1992. 

Només tenc un dubte, que una cosa, naturalment, és la 
despesa compromesa i l'altra és allo que s'ha contret, i aixo 
ho dic amb consciencia. Potser que voste tengui raó en 
aquest aspeete pero tampoc no tenc per que llevar-la a la 
Sra. Portaveu del grup majoritari quan ens ha dat unes xi
fres de juny del 70%, sera aquesta matisació que voste ha 
dit i del 81 %. Tendrem ocasió, naturalment, de comprovar
les pero en aquest moment la nostra postura que en princi
pi hagués estat favorable i hauria dat suport a aquesta Pro
posició no de LIei sera d'abstenció. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Vidal. Més intervencions en el tom de 
contrareplica? Sra. Salom, té la paraula. 

LA SRA SALOM I COLL: 

Gracies Sr. President. Tan soIs per dir que el Govem 
d'aqueixa comunitat autonoma govema amb eficacia. La 
manera de gestionar els nos tres doblers públics és efica~ i 
la forma d'nvertir els recursos és efica~, i vull recordar aquí 
que un deIs lemes de les nos tres campanyes electorals va 
ser la paraula eficacia. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Salomo Conelos el debat passarem a la 
votació. 

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

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

Abstencions? Gracies, poden seure. 

21 vots a favor, 28 en contra, 2 abstencions. Queda re
butjada la Proposició no de LIei. 

IY.2).- PROPOSICIÓ NO DE LLEI R.G.E. NÚM. 
2666/92, PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI 
SOCIALISTA, RELATIVA A DlRECTRIUS D'ORDE
NACIÓ TERRITORIAL. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la següent proposició no de lIei, que és la nú
mero 2666, presentada pel Grup Parlamentari SOCIALIS
T A, relativa a directrius d'ordenació territorial. Té la pa
raula en nom del grup proposant la Diputada Sra. Barceló. 

LA SRA BAR CELÓ 1 MARTÍ: 

Sr. President, Sres. Diputades, Srs. Diputats. Després 
d'escoltar la darrera intervenció de la diputada Maria Sa-
10m li hauríem de dir que si fossin certes les seves afirma
cions all0 que ha assenyalat que la seva política, la política 
del Partit Popular, és la poIftica de la planificació, segura
ment avui no faria falta presentar aquesta Proposició no de 
LIei o senzillament que si les coses han canvíat -perque tot 
és possible i així ho esperam- es votara afirmativament la 
resolució que pertoca. Pero aixi i tot i per si el cas és que 
aixo no sigui així tomarem a raonar per que avui, una vega
da més, tomam a demanar després de cinc anys d'haver es
tat aprovada la LIei d'ordenació territorial de les nos tres I
Hes el seu complimen't i ains aquest compliment la redacció 
de les directrius d'ordenació territorial. 

Aquestes -hem de recordar- constitueixen segons la 
llei I'instrument per a 1'0rdenació conjunta de la totalitat 
de l'ambit territorial de la nostra comunitat i tenen per fi
nalitat -no les assenyalarem totes pero sí algunes que em 
semblen avui per avui imprescindibles- entre altres objec
tius els d'aconseguir una disposició adequada de la nostra 
estructura espacial que tendeixi a un desenvolupament 
equilibrat de les Illes, de les comarques de la Comunitat 
Autonoma i sobretot que asseguri el benestar de la seva 
població i la preservació deIs nos tres recursos naturals. 

Una altra d'important: la compatibilització del procés 
del desenvolupament del sistema productiu fonamentat en 
el turisme, en I'ordenació del sector turfstic, a0 s'ha de Hi
gar imprescindiblement amb la racional utilització deIs 
nos tres recursos naturals i sobretot -assenyala la mateixa 
llei- amb allo que fa referencia al litoral, el qual sera de 
proxim debat, ainb recursos hídrics i amb el paisatge. 

No només aixo, també hem d'assenyalar com a objec
tius imprescindibles de la Llei el metode, el fet de definir 
les Arees territorials que hagin de ser objecte d'especial 
protecció, la vertebració de tots els plans sectorials d'infras
tructures a fi que s'aconsegueixi una disponibilitat racional 
de tates aquestes al llarg del territori. Pero també el més 
important és que com a objectiu d'aquesta Llei s'estableix 
la regulació de la participació de la socíetat en el procés 
d'ordenació territorial per tal d'aconseguir que aquesta or
denació territorial sigui autenticament democratica i res
pongui a les aspiracions i neces8itats de la població. -
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Quasi res de tots els objectius que assenyala aquesta 
Llei, deIs objectius que un dia ja fa molts d'anys feia seus el 
Govern d'aquesta comunitat autónoma, objectius a que fins 
i tot va posar termini, termini per presentar l'avanc;, que ni 
tan soIs aquí recordarem. 

Cadascun d'aquests objectius que el Govem es marca
va manifestaven, per tant, una voluntat de govem. Voluntat 
i necessitat de definir de manera participativa i democnHica 
-recordem-ho- el que voHem per a les nos tres Illes. Un des
envolupament socío-económic equilibrat amb clara tenden
cia a l'eliminació de les diferencies territorials i també a les 
diferencies de nivell de vida entre els seus habitants de la 
millora de la qualitat de vida per a 1Ots, de la gestió respon
sable de recursos naturals i la protecció del medi ambient; 
la utilització, en definitiva, racional del terri1Ori, definir els 
usos acceptables a potenciar per a cada tipus de sól i crear 
les xarxes d'infrastructura necessaries. 

Es tractava de potenciar una política clara, viva i flexi
ble, que assenyalés fites a llarg termini, amb programes a 
més termini. Una poUtica a la qual els planejaments, la 
programació, el seguiment i la sensibilitat davant les evolu
cions socials fossin aspectes fonamentals. De tot el que s'ha 
dit, de tot el que s'ha escrit, de tates les voluntats manifes
tades, de tota l'acció de govern que possibilitava aquesta 
Llei, que és malta, no hi ha res, només hi ha un text escrit 
del qual avui reclamam el seu compliment i desenvolupa
ment, demanam el seu compliment. 

Pot ser ingenu demanar ar;o, esper que no peró potser 
és més ridícul per al Govern que avui escolta que es dema
ni des de l'oposició que el Govern governi, que governi uti
Htzant els instruments de que ell mateix s'ha dotat. Aquest 
incompliment, aquesta manca de govern, és greu sobretot 
perque afecta i pot crear problemes económics en aquests 
moments en que una situació d'estancament en el creixe
ment de la nostra economia pot ser encara més greu. Avui 
és tan necessari, més que mai, comptar, establir, les bases 
que possibilitin un creixement economic sostingut, possi
ble, d'acord amb els recursos naturals, d'acord amb la nos
tra realitat, i també amb les necessaries i suficients garan
ties jurfdiques per a tots, com també és necessari comptar 
amb el debat i la participació de totes les forces polítiques, 
coHectius empresarials, sindicals i ciutadans. No són sufi
cients les presentacions parcials que s'han fet fins ara que, 
curiosament o per casualitat, soIs van lligades o bé a abrir 
expectatives de creixement que mai no es justifiquen com 
és el recent Pla de ports esportius i instal·lacions nautiques 
o bé van lligades a la modificació, al retall a la baixa del 
planificat per als interessos col·lectius i que va ser -també 
ho hem de dir- iniciativa de l'oposició. '$ 

Quants de planejaments anunciats i no fets, quants 
n'hi ha dins els calaixos! Pedreres, indústries energetiques, 
carreteres, i l'exemple que clama al cel s'hi imposa: el sec
tor turistic; estam cansats de repetir que és un sector im
portant per a la nostra economia, que és capac; de crear be
nestar i treball pero que també tenim clar que té una im
portancia, que té una incidencia específica i greu sobre el 
territori i no sabem si sabran resoldre el Pla d'ordenació de 
l'oferta turística, no creim que siguin capa~s de resoldre'l 

si no són capa~s de solucionar el compliment de la Llei 
d'ordenació territorial en el fet de redactar les directrius. 
Perque és només a través d'aquestes, el mateix Pla d'orde
nació de l'oferta turística així ho assenyala, el redactat i 
presentat pel Govern, l'única manera de donar suficient ga
rantia jurídica als límits de creixement, moratories urbanís
tiques, ordenacions supramunicipals, preservació de recur
sos naturals i tantes altres coses. 

És important, per tant, per tal de tirar accions de go
vern endavant comptar amb els instruments adequats í que 
es facin de la manera adequada, el més correctament possi
ble. Són ja molts anys que 10t el poble de les Balears hauría 
d'estar pendent que aquestes directrius fossin presentades i 
debatudes. Esperam que com a mínim avui es pugui mani
festar el grup que dóna suport al Govern i el mateix Go
vern pugui manifestar-se a favor de la resolució, d'instar ja 
i urgentment que el Govern presenti les directrius d'orde
nació territorial. Gracies. 

(L 'Hble. Sra. Vicepresidenta primera substitueix el Molt 
Hble. Sr. Presiden! en la direcció del debat). 

EL SR PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sra. Barceló. Té la paraula el conseller. 

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

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Sras. y Sres. Diputa
dos. Sra. Barceló, si de lo que se trataba era de convencer
nos de la necesidad de las directrices no hacía falta su larga 
intervención para explicarnos qué son las directrices, qué 
es la política territorial, qué dice la Ley, etc. Eso ya se ha 
debatido, se ha repetido muchas veces y no hace falta que 
nos convenza. 

Otra cosa son las posibilidades de haberlas desarrolla
do en el plazo previsto o en los sucesivos plazos que he de 
reconocer que muchas veces con más voluntarismo que co
nocimiento de las dificultades habíamos aceptado aquí, ése 
es el problema, problema que no hemos tenido no sola
mente nosotros sino que lo han tenido todas las comunida
des que han afrontado la redacción de unas directrices de 
ordenación territorial, las pocas que lo han afrontado y lo 
han conseguido con inversiones varias veces centenarias de 
millones y con tres, cuatro o cinco años de trabajo. Esa es 
la situación y esa es la realidad, no es tan fácil hacer unas 
directrices. Se ha trabajado mucho, se ha reunido mucho, 
hay información, mucha documentación que se ha elabora
do y afortunadamente en esos momentos precisamente, du
rante estos días, el Consejo de Dirección de la Conselleria 
junto con los equipos que están trabajando en ello estamos 
procediendo ya a un análisis de toda la documentación ela
borada y es casi seguro que se puede afirmar que en unos 
meses o en pocos meses podrá salir a la luz el avance de es
tas directrices, tal como se pide. 

De modo que no hay ningún inconveniente por nues
tra parte, por parte del Gobierno en que se vote afirmativa
mente esta propuesta o esta moción que presentan ustedes. 



DIAR! DE SESSIONSl Núm. 41/6 octubre del 1992 1693 

Sin embargo, y sin ánimo de abrir una polémica porque no 
creo que sea el momento ni la hora adecuada para abrirla, 
yo quisiera que no nos engañásemos; no se crean ustedes, 
que no se crea nadie, que con la aprobación de las directri
ces de ordenación territorial se van a resolver los proble
mas económicos que puede haber en esta comunidad o en 
este país o en esta Europa en que vivimos, no se van a re
solver los problemas económicos, no se lo crean porque es
to es engañar a la gente, decirles que la economía va mal 
porq ue no hay unas directrices es engañar a la gente, no es 
cierto. 

Con esto no quito ninguna importancia a las directri
ces pero cada cosa en su sitio sobre todo si los avances que 
van teniendo en forma de planes de desarrollo de estas di
rectrices, todos ellos en tanto en cuanto suponen la posibi
lidad de realizar alguna inversión inmediatamente son til
dados por usted misma de desarrollistas como si fuese malo 
que hubiese algún desarrollo económico, entonces ya me 
dirá usted qué clase de economía van a resolver si 10 que se 
pretende son instrumentos de planeamiento que impidan 
cualquier tipo de inversión. No sé qué solución económica 
van a dar. Gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Muchas gracias, Sr. Conseller. Té la paraula la Sra. 
Bareelá. 

LA SRA BAR CELÓ 1 MARTÍ: 

Sra. Presidenta. Sr. Conseller, 1i he dir, i si s'ha llegit la 
Llei d'ordenació territorial, nosaltres tenim claríssim aixo, 
les directrius d'ordenació territorial, la legislació és un ins
trument, és un instrument per tal d'aconseguir opjectius 
economies entre altres i, per tant, sabem que un instrument 
no és una solució, és un mitja de treball, si el Govern 
no desenvolupa i tira endavant i elabora instruments dub
tam, per tant, dubtam no, sabem cert que no aconseguirem 
res. 

Per tant, nosaltrs només demanam que possibilitin eIs 
instruments perque es debati la política del Govem en ma
teria d'objectius territoriaIs, economies, culturaIs, eco 10-
gies, etc., i volem participar en el debat, creim que tenim 
tot el dret a participar-hi. És senzillament aixo, és cIar que 
tenen majaría absoluta i poden aplicar el model de creixe
ment que vos tes vulguin, un model de creixement com el 
que tenim ara amb trams de costes amb greus problemes 
d'infrastructura, amb un centre de ( ... ) totalment descom
pensat respecte de població, respecte d'activitat pel que són 
els nuclis costaners. Tenim un model economic fonamentat 
en un creixement, en un elevat consum d'espai sense previ
sió de cap límit en absolut, amb una elevada mobilitat indi
vidual, un model curt de tecnologia dura, que poden tirar
lo endavant perque tenen la majoria suficient per ter-ho? 
Nosaltres volem tenir el dret i el tenim a debatre'l i de tenir 
clar -i que la població ho tengui- quina és la política que 
cada dia fara aquest Govem, que puguin decidir lliurement 
si estan o no estan d'acord amb els objeetius que marca el 
Govern. 

Nosaltres demanam que s'arbitrin els instruments per 
tal que alguna cosa es faci, alguna cosa suficientment cone
guda i debatuda per tots, res més. Sabem que no són les so
lucions a res, són els instruments per tal d'aconseguir ob
jectius i, per tant, solucions. Després de la seva capacitat de 
treball, de la capacitat del Grup Popular i també del Go
vern avaluarem els resultats, pero com a mínim exigim que 
els instruments es presentin i es debatin. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari MIXT, 
té la paraula el Sr. Peralta. 

EL SR. PERALTA 1 APARICIO: 

Gracies, Sra. Presidenta. Sres. i Srs. Diputats. En defi
nitiva el que avui venim aquí a debatre i a votar és aquesta 
Proposició no de Llei on es diu concretament que en el ter
mini maxim de sis mesos tenguem, que es posi a informació 
pública, l'avan<r de les directrius d'ordenació territorial de 
les Illes Balears. Amb a0 estam totalment d'acord, creim 
que és bo que es fixi una data i per tant votarem a favor, 
concretament si hi entra sois el que es posara a votació. He 
de dir que quant al pamflet que ens ha llegit la portaveu del 
Grup SOCIALISTA al principi no hi estam d'acord, jo al 
manco no estic d'acord amb moltes de les afirmacions que 
s'han fet i com que, en definitiva, el que avui es ve aquí a 
votar i a debatre és a0, dones, ja dic, votarem a favor pero 
evidentment amb molts deis arguments que aquí s'han es
grimit no es pot estar d'acord. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gnkies, Sr. Peralta. Pel Grup Parlamentari PSM 
EEM, té la paraula la Sra. Vadell. 

LA SRA V ADELL 1 FERRER: 

Gracies, Sra. Presidenta. Bé, jo havia preparat una se
rie de notes per donar suport i ja fixar posicions sobre 
aquest tema que presenta avui el Partit Socialista, pero em 
sap com a greu tornar a repetir to18 eIs arguments perque 
s'han dit moltfssimes vegades. Cree que avorriria la cambra 
si tomas a repetir les coses que vénen des del 1987, quan es 
va aprovar la Llei del territori, les vegades que s'ha reiterat 
aquí dins i que s'ha instat el Govern perque elabori les di
rectrius i, per tant, simplement el que faré sera dir la postu
ra del nostre Grup i dir que sí, que donarem suport a 
aquesta postura i que m'alegra moltíssim que el Govern 
també li doni suport en aquesta ocasió. Moltes gnlcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Vadell. Pel torn de replica, té la paraula, 
per part del Grup Popular el Sr. Gonzalez Ortea. 

EL SR. GONZÁLEZ ORTEA: 

Gracias, Sra. Presidenta, porque ya me temía que hoy 
me fuera reptidamente mal con los sucesivos presidentes de 
la Mesa. 
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Sra. Barceló, hoy sí que vaya emplear mis notas por
que creo que el tono en que ha planteado usted las cosas es 
un tono aceptable, discutible desde luego, se lo vaya discu
tir, pero creo que es sumamente aceptable y me alegro 
mucho de poder discutir en tonos más moderados o encar
rilados sobre una cuestión en la que siempre hemos mante
nido diferencias su Grupo y el nuestro. 

Durante la pasada legislatura y retirada mente se trajo 
este tema aquí, muchas veces, con divesos motivos, debates 
de tipo general, debates de tipo sectorial, parciales, etc., y 
siempre han pedido los grupos de oposición, especialmente 
el suyo, el Grupo SOCIALISTA, que se presentaran estas 
directrices argumentando urgencia en la planificación com
pleta, total, de nuestro territorio, y nosotros hemos defen
dido repetidamente también la necesidad de mantener un 
período de maduración de las coordenadas, las que debían 
mantenerse o debían moverse en esa planificación. 

Nuestra opinión -y así se la participamos al Gobierno 
muchas veces también- es que en vez de abordar una em
presa planificadora de tal magnitud partiendo de cero se hi
ciera uso de un doble mecanismo: por un lado la aproba
ción de una normativa, fundamentalmente leyes, también 
algunos decretos, sobre los que la discusión en esta cámara, 
especialmente, lógicamente, de las leyes y su puesta en 
practica, su aplicación, permitieran pulsar el grado de con
senso de partidos políticos, de asociaciones ciudadanas so
ciales, en general, en torno a este tipo de legislación y la 
respuesta que se recibía de esa legislación. En segundo Ju
gar que consistía -y esto es fundamental- en que aprove
chando una disposición transitoria de la Ley de ordenación 
del territorio no específicamente pensada con esta finalidad 
pero que nosotros creíamos que era muy aprovechable para 
ello se empezaran a debatir, a elaborar por parte del Go
bierno y a debatir aquí en la cámara los criterios de un 
montón de temas básicos de especial trascendencia econó
mica y social de especial urgencia por situaciones de alguna 
importancia o que ponía de relieve su necesidad inmediata. 

A estas alturas ya en otra legislatura la política seguida 
por el Gobierno y a veces con graves obstáculos por parte 
de la oposición, especialmente por parte de su Grupo que 
insistía con cierta terquedad en cerrarse a cualquier plante
amiento que no fuera o que no pasara por la elaboración 
completa, rápida y yo diría que mágica de las citadas direc
trices, al margen de las protestas que podia hacer el Go
bierno, el conseller de Ordenación del Territorio entonces, 
de la necesidad de reunir una gran información y de elabo
rar una gran información y la necesidad de tiempo para ha
cerlo, yo diría que efectivamente la oposición insistía en te-
ner esas directrices casi por arte de magia. '1 

Otras veces, en cambio, fue mejor comprendida y apo
yada la oposición. Recuerdo algunos temas de criterios y de 
legislaciones que se trataron aquí y que pasaron por esta 
cámara con un consenso prácticamente generalizado de to
dos los grupos políticos, absolutamente todos, desde la iz
quierda hasta la derecha fueron prácticamente -como digo
aprobados por todos. Recuerdo así textos como la Ley de 
campos de golf, textos com el de disciplina urbanística, la 
Ley de carreteras o la de espacios naturales y criterios para 

la redacción de planes directores sectoriales como los de 
ordenación sanitaria -éste es el más antiguo de todos, creo 
recordar que es de la 1 Legislatura-, el de puertos deporti
vos que recientemente se ha plasmado en un plan -prévia
mente ya lo había sido, ahora aparece una modificación de 
aquel primitivo plan-, el Plan de canteras o los criterios 
que permiten la redacción del Plan director sectorial de 
canteras, el de carreteras, el de la oferta turística y muy re
cientemente hemos recibido aquí los criterios que se refie
ren al Plan director sectorial de equipamientos comercia
les. Algunos de estos citados ya estan convertidos, como 
decía antes, en plan. 

Todo este resumen de legislación, de criterios y de pla
nes yo creo que permite en primer lugar partir del conoci
miento de un enfoque del Gobierno en cuanto al trata
miento de la ordenación territorial y yo creo que nadie legí
timamente puede mantener que desconoce las líneas maes
tras de las intenciones y de las acciones de Gobierno de la 
Comunidad y más si a todo este tramado legal añadimos los 
planteamientos en materias tan básicas, tan fundamentales 
como el tratamiento de aguas, la creación de la Junta de 
Aguas, del IBASAN, el planteamiento que se hace del sa
neamiento y del abastecimiento de aguas vía después con
sells insulares; las redes de atención sanitaria o las de aten
ción social, el fomento de nuevas vías para el desarrollo de 
la agricultura -también sobre eso hay normativa- y sobre la 
ganadería, permiten dibujar yo creG que el entramado in
completo aún pero que dibuja con claridad, con nitidez, co
mo fondo la política deseada por la mayoría gobernante en 
esta comunidad. 

Resulta un poco grotesco que a estas alturas pueda ha
blarse de acciones sin previsión o coyunturales como usted 
cita en la Proposición no de Ley que estamos ahora tratan
do, en el preámbulo de la Proposició'n no de Ley, porque la 
Proposición no de Ley he de reconocer que está en térmi
nos muy razonables, no así el preámbulo que habla de ac
ciones -insisto- sin previsión o coyunturales. Eso sólo se 
puede explicar a partir del empeño en oscurecer ese entra
mado, ese tapíz y tratar de convencer a la opinión pública 
de que las obras, las instalaciones y los servicios que vienen 
siendo ofrecidos por el Gobierno del presidente eañellas 
en los últimos nueve años de actuación són, por más que 
resulten útiles y convenientes para la ciudadanía, meros es
pejismos fruto de la improvisación. 

Creo que 10 tienen crudo, para explicar esto creo que 
lo tienen crudo, sinceramente; digo esto porque una vez 
tras otra aquellos ciudadanos han creído más en lo que ven, 
en lo que tocan, en lo que usan a diario, que en las reitera
das decalificaciones de la oposición, y nada hay que parezca 
indicar que esta tendencia vaya a variar. Recientemente 
hasta los números de D. Alfonso Guerra vienen a darnos la 
razón en este sentido. 

Hoy el conseller nos invita a todos a dar el paso defini
tivo en respuesta a su solicitud y a mi me parece bien. Ya 
disponemos -como digo- de elementos, parece que por par
te del Gobierno se consideran suficientes, para concluir ese 
tapíz, para rellenar huecos, para dar color a las figuras, pe
ro no será tarea fáciJ, no será nada sencillo. A mi juicio aún 

- . 
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ahora y aún con esta base, con estos cimientos a que antes 
me refería. Desde este momento lo decimos pero también 
queremos expresar nuestra satisfacción por abordar ese tra
bajo de cuya trascedencia nunca, mal que pese a algunos 
que nos habían acusado de torpedear esta necesaria cons
trucción o elaboración de las directrices, hemos dudado de 
su trascendencia, pero que pronto podamos ver ese avance 
y lo podamos discutir en esta cámara. Gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracias, Sr. González Ortea. En el turno de réplica 
tiene la palabra la Sra. Barceló. 

LA SRA BAR CELÓ I MARTí: 

Sra. Presidenta, Sres. Diputades, Srs. Diputats. Vull 
agrair els vots a favor tant a nivell d'argumentació com a 
nivell de resolució d'aquesta Prposíció no de Llei i tan just 
el vot a favor només de la resoludó no de llei í sí que val
dría assenyalar un parell de coses. 

El preambul i la meva argumentadó s'han fonamentat 
en la Llei existent, vull dir que aixo esta elar, i també he de 
dir que hi ha gem incapac; de Uegir o entcndre res, pero 
francamem a aquests, com que no haurien de ser aquí, no 
els donam massa importancia. Sí vull assenylar al represen
tanl del Partil Popular que al marge de la seva exposició i 
del'intent de justi(icar els melOdes a seguir pel Govern per 
tal de tirar cndavam tal el que f.á referencia a la planifica
ció jo ti he de dir que no hi hem estal d'acord; ja hem asse
nyalat mil vegades que no hem estal d'acord amb la secto
rialització deIs planejaments parcials que s'han presentat, 
que ha elaborat el Govem, a alguns hí ha eIs criteris tan 
just, deIs altres ja s'han presentat els plans, deIs quaIs hem 
de dir que tenen moltes deficiencies, i a0 també s'ha d'as
senyalar. Dema segurament tendrem ocasió de veure que 
només a un Pla de ports esportius hi ha més d'onze mil al
legacions. 

El funcionament a nivell de planificació parcial és 
molt dificil i no s'ha realitzat correctament. Cree, per tant, 
estic contenta que es doní suport a la res alució presentada 
i no hi afegiré massa més, tan soIs assenyalar que encara 
que el consens sigui dificil sí que ens agradaría que ha fos 
com a mínim en el meto de a seguir i amb la presentació 
deIs instruments necessaris per fer-ho. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

G.<lcies, Sra. Barceló. Grups que vulguin intervenir en 
tom de contrareplica? Pel Grup Parlamentari MIXT, té la 
paraula el Sr. Peralta. 

EL SR. PERALTA 1 APARICIO: 

Gracies, Sra. Presidenta. Seré molt breu, insistiré en la 
primera intervenció dient que es votara a favor d'aquesta 
Proposició i diré a la senyora proposant d'aquesta Proposi
ció no de Llei que aquests que vos tes opinen que no hau
rien d'estar aquí esper que hi estiguin per bastant de temps. 
Gnlcies. 

El funcionament a nivell de planifica.ció parcial és 
moll dillcil i no s'l1a realitzat correClamenl. Cree, per tanl 
estic contenta que es doni suport a la resolució presentada 
i no hi afegiré massa més, tan soIs assenyalar que encara 
que el consens sigui dificil s1 que ens agrad.aria que ho fas 
com a míním en el metode a seguir i amb la presentació 
deis instruments necessaris per fer-ho. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Barceló. Grups que vulguin intervenir en 
tom de contrareplica? Pel Grup Parlamentari MIXT, té la 
paraula el Sr. Peralta. 

EL SR. PERALTA I APARICIO: 

Gracies, Sra. Presidenta. Seré molt breu, insistiré en la 
primera intervenció diem que es votara a fav r d'aquesla 
Proposició i diré a la scnyora proposam d'aques ta Proposi
ció no de Llci que aquests que vo les opinen que no hau
fien d'estar aquí esper que hi eSliguin per bastanl de lemps. 
Grkies. 

(El Molt Hble. Sr. Preswent repren la direcció del debat). 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Peralta. Hi ha més intervencions en el tom 
de contrareplica? Canelos el d~bat passam a la votació. En
tene que pot quedar aprovada per unanimitat aquesta Pro
posició no de Llei? Queda aprovada per unanimitat i con
elou aquesta sessió. Gracies a tots. 
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