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1.- DEBAT GENERAL SOBRE L'ACCIÓ POLÍTICA 1 DE GOVERN DE LA CAIB.

EL SR PRESIDENT:
Sres. i Srs. Diputats, bon dia a tots. Comenc;am aquesta sessió plenaria d'avui, que té com a punt únic el debat
general sobre l'acció política i de govern. Té la paraula el
Molt Hble. Sr. President de la Comunitat, Gabriel Cañellas
i Fons.
EL MOL T HBLE. SR. PRESIDENT DEL GOVERN
DE LA COMUNITAT AUTÓNOMA (Gabriel Cañellas i
Fons):
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Tenim obert el camf
cap a un nou temps de progrés estable, si tots amb voluntat
feim feina, hi posam iHusió i superam esperanc;adament els
diffcils moments de la debilitat.
A finals deIs anys vuitanta, un corrent alt d'optimisme
recorria el món occidental. Vivfem llavors un d'aquests peno des de transició que presagiaven un futur de pau, un futur d'estabílitat i de creixement economic per a la decada
següent, on els vells problemes i fantasmes del passat quedarien definitivament superats.
En 1987 havia entrat en vigor l'Acta Única Europea,
amb les importants modificacions en els tractats constitutius de les comunitats europees i amb la importantíssima
previsió del mercat interior per a 1993, que seria la base
d'una elevació deIs nivells de renda i riquesa a Europa durant la decada deIs noranta. Igualment, aquell any 1988, s'aprovava la directiva sobre lliure circulació de capitals dins
la Comunitat, que tindria un efecte d'assignació eficient
deIs recursos i, per tant, de creixement a l'escenari europeu. S'albirava també una perspectiva d'unió monetaria,
basada en el precedent del funcionament estable i durador
del sistema monetari europeu. Tots aquests elements provocaven un grau d'optimisme alt en les possibilitats i en les
perspectives de l'economia europea.
Per damunt tot aixo, tenia lloc un fet transcendental i
imprevisible, que va caure com un balsam de gracia per al
concert internacional, i que es manifestava en tres vessants:
els acords de desarmament i el final de la guerra freda amb
l'antiga Unió Sovietica, l'emancipació deIs paIsos d'Europa
central i oriental, la fita més emblematica de la qual va ser
la caiguda del mur de Berlfn i les reformes economiques a
tots aquests paIsos. Tot aixo duia múltiples implicacions, la
més important de les quals va ser el sorgiment d'una pau
duradora a Europa, que aportava un context d'estabilitat,
sempre tan necessaria per a la bona marxa de l'economia.
Juntament amb aixo, la transició d'aquests paIsos cap a una
economia de mercat comportava l'aparició a mitja termini
de nous espais economies on incidir, que serien homogenis
amb els occidentals i amb els quals s'establirien en el futur
nous vincles de comer~ que forc;at havien de suposar una
major aportació al creixement economic.
1 en aquest conlext d'optimisme projectat cap als no-

ranta, el 1992 adquiria canlcter mítico Per a la Comunitat
Europea es tractava del darrer any d'adaptació a les previsions de mercat interior i d'arrencada d'una fase d'expansió. Per a l'economia espanyola es tractava, a més, del darrer any d'aplicació d'aquell període transitari de set anys
que es derivava del Tractat d'Adhesió, com també d'aquest
any deIs grans esdeveniments esportius i culturals que representaven Barcelona, Sevilla i Madrid, deIs quals s'esperaya un impacte economic, un impacte positiu.
En definitiva, tant en el concert internacional com en
el propiament espanyol, les evolucions del final deIs anys
vuitanta i les previsions sobre l'any 1990 es presentaven
embolicades dins una gran eufOria. Des de les Balears, res
de tot aixo no passava inadvertit, des de la nostra condició
de país profundament obert a l'exterior i, a més, de país petit, que és tant com dir de país vulnerable a tot quant passa
a la resta del món, tant si aixo és positiu com si és negatiu.
Trec a rotlle aixo perque entenc -i ho han entes també
els grups políties- que el tema central que avui hem de tractar en aquest debat sobre l'estat de la nostra comunitat s'ha
de referir for~osament a la situació economica del nostre
arxipelag, a l'evolució i a les perspectives que pot tenir l'economia balear, un tema candent -en qualque moment incandescent i tot- com no n'hi cap altre, que exigeix del Govern una presa de posició que serveixi d'orientació a la nostra societat. 1 precisament per aixo he volgut comenc;ar l'exposició remarcant l'escenari que ens envoltava, perque és
iHusori considerar que l'economia balear pugui ser per ella
mateixa independent. Si paIsos com Espanya, Grecia, Portugal o Italia mateix, són considerats com a palsos periferies en l'argot de l'analisi eConómica, molt més ho ha de ser
una economia com la nostra, q~e es caracteritza per tenir
una dimensió redulda.
Per aquest motiu no es pot fer cap amllisi seriosa sobre
l'economia balear sense tenir presents els aspectes exteriors
que hem mencionat.
D'altra banda, l'analisi de l'economia balear no tindria
tampoc la solidesa necessaria si l'abordavem sense fer menció a la seqüencia temporal correcta, és a dir, si la féssim
sense una perspectiva historica suficient. Aixo, que sempre
és cert en qualsevol analisi d'aquestes característiques, és
encara molt més important en el cas balear.
En conseqüencia, i com a punt de partida, ens hem de
fer unes quantes preguntes fonamentals. Per exemple, dins
el marc d'euforia economica general del segon quinquenni
deIs vuitanta que hem esbossat, encara que molt somerament abans, participava l'economia balear d'aquesta euforia? Quins elements de la situació economica balear eren
propis, resultat de l'actuació polftica, i quins eren resultat
de les influencies exteriors? Les perspectives de futur discorríen en la mateixa línia d'optimisme que s'atribula a l'economia internacional per als anys noranta?

La. resposta a la primera pregunta és coneguda per la
societat balear, ja que tots els analistes coincideixen a assenyalar que, en el segon quinquenni de la decada anterior,
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les Balears registraren taxes de creixement extraordinariament elevades. És cert que, d'entre aquests analistes -aixó
sempre passa- n'hi ha que tenen divergencies peró les divergencies són sobre si varem créixer moltíssim o només
vllrem créixer molt, peró ningú no discuteix que va ser un
període excepcional, en el qual hem de parlar d'increments
del PIB de fins a un 11'8%, que és el del 1987, sense anar
més lluny.
Aquestes taxes eren, per suposat, superiors a les que
registrava la mateixa economia espanyola; una economia
que, a la vegada, creixia per damunt del conjunt de la Comunitat Económica Europea. En conseqüencia, hi ha una
conclusió important, significativa i incontrovertible: l'economia balear havia experimentat una evolució, un comportament macroeconómic superior al de les economies de
l'entorn, i aixó havia fet que, en Producte Interior Brut per
habitant -en termes de paritat del poder de compra- ens situassim com una autonomia líder a Espanya, i un 9% per
damunt de la mitjana de la Comunitat Económica Europea, és a dir, en una posició sense cap dubte envejable.
Convé recordar, en aquest sentit, que el conjunt d'Espanya amb prou feines va arribar a aquesta variable i en
aquells moments a les tres quartes parts de la mitjana comunitaria i que, a més, cap regió espanyola, tret de la nostra, va aconseguir aquesta mitjana. És per aixó que els resultats obtinguts per la nostra economia es poden qualificar com a d'excel·lents. Només una visió equivocada i interessada podria sostenir el contrari. I1'erque aixó quedi més
cIar sera útil fer una comparan¡;a de taxes de creixement:
rany 1989, el darrer any del "boom" económic, la taxa de
creixement de Balears va ser del 4'4%. En aquest període,
Alemanya va créixer un 3'8%, el Regne Unit un 2'3% i el
conjunt de la Comunitat Económica un 3'5%. La nostra acceleració, per tant, era superior a la deIs palsos on radiquen
els nostres principals mercats, i s'ha de tenir en compte que
el 1989 no va ser l'any precisament que vllrem créixer més.
ConcIusió: avui so m, en termes de riquesa económica i gracíes a aquests anys, molt per damunt d'on érem, i hem augmentat la distancia respecte d'altres regions europees del
nostre entorno
Peró si m'ho permeten, vull fer-me encara un poc més
enrere i contemplar el conjunt de tota la decada deis vuitanta. Ho vull fer així per posar en relleu que, entre 1981 i
1984, l'economia balear ja havia arribat a taxes de creixement situades, cada any, devers el 5%, taxes de per si molt
altes per als barems occidentals i que, al mateix temps, contrastaven amb les del conjunt de l'economia espanyola que,
l'any 1981, experimenta una recessió del 0'2% i que, en el
altres anys següents, no va arribar mai a12% de creixement.
En aquest sentit, encara me'n record de les paraules
que l'insigne economista Enrique Fuentes Quintana va
pronunciar aquí davant tots quan va venir a Palma l'any
1990. Va dir que, a Espanya, les Balears havien "lúlerado
con brillantez" -per dir-ho exactament- la sortida de la crisi
deis anys setanta i que s'havien avan~l a la recuperació de
l'economia espanyola. Com és bo de recordar, la recuperació espanyola va lorbar-se encara un quinquenni, de manera que l'avan~ balear demostra la rapida_ capacitat de la
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nostra economia d'agafar el tren de la recuperació europea,
a la qual fins i tot va precedir, ja que en 1981 i 1982, encara
sota els efectes de la segona crisis del petroli, alguns palsos
occidentals encara estaven en recessió o tenien taxes de
creixement molt baixes.
D'aquests fets, se'n dedueixen algunes concusions basiques: la primera, ja apuntada í repetida, és la de l'estreta
vinculaci6 de Balears amb l'economia internacional. La segona, no manco rellevant, és la de l'existencia d'elements
intrínsecs de l'estructura económica balear que varen permetre enganxar rapidament la nostra economía al tren de
l'economia europea, i aquests elements no varen ser al tres
que la capacitat d'aprofitar els nostres avantatges comparatius i el dinamisme deIs agents económics que operen en
aquestes illes.
1 aquesta és una lli~ de l'experiencia que convé no
passar per alt i que ha reflectit un element diferencial ciar
en el bon comportament de Balears, que d:altra manera no
hauria estat favorable. Així, crec sincerament que és correcte assenyalar que, si bé el creixement balear va tenir el punt
de suport en l'evolució internacional, no l'hauríem aprofitat plenament si no hagués hagut a les nos tres illes, si no
hagués hagut aquí, una infrastructura, una experiencia i
una capacitat d'iniciativa -i aixó és el més important- susceptibles d'assimilar la bonan¡;a exterior.
Peró no tan soIs va ser la demanda externa la causa
origim\ria de les altes taxes de creixement balear. La demanda regional de residents experimenta, en aquell segon
quinquenni deis vuitanta, també creixements importants i,
entre aquests, són de destacar els creixements de la formació bruta de capital. Aquests creixements, en bona mesura,
s'han de vincular amb les taxes de creixement espectacular
de la construccio, que va arribar a pujar fins a un 13'4%.
Igualment, és de destacar el caracter sostingut del creixement de tot el consum privat. És clar que aquests components no poden substituir la demanda exterior, de la qual a
més depenem de manera més o manco indirecta, peró sí
que contribueix, sense cap dubte, a afegir, i de manera no
precisament irrellevant, elements addicionals de creixement económic en el període considerat. Endemés, aquests
elements varen tenir eIs corresponents efectes induHs en
els subsectors industrials vinculats al mercat interior i al
sector de la construcci6.
En tot aquest context les perspectives que a finals de la
decada deIs vuitanta es tenien per al futur de l'economia
balear en els anys noranta també eren de confian¡;a evident.
A l'experiencia que havíem acumulat en el sector turístic
després de trenta anys, a la nostra disponibilitat de capital,
a l'existencia ja constatada que, dins les societats europees,
el turisme era un fenomen sociológic assentat que, en un
moment donat, s'estendria a l'est, s'afegien les importants
previsions del conegut informe Cecchini sobre els avantatges ja apuntats de l'Acta Única i el Mercat Interior. Aquestes previsions dissenyaven un futur de creixement alt de la
renda a tota Europa, que només podien tenir un efecte
d'increment en tota la demanda de serveis turístics i de serveis en general en l'exportació de béns i serveis. De tal ma_nera, que el futur de Balear~,. primera potencia turística de

,
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la mediterrania no podia, en principi, ser més favorable.
No obstant aixo, des del Govern balear advertfrem que
la situació era més complexa i que, si bé eren correctes les
perspectives macroeconomiques derivades de l'Acta Única,
no per aixo ens podíem dormir damunt els llorers.
Aixf és que ara tenc la satisfacció de dir que, ja l'any
1987, avan~nt-nos a totes les comunitats turístiques espanyoles, aprovarem el Decret de mesures transitories d'ordenació d'establiments hotelers i d'allotjaments turistics, que
més tard es convertiria en la llei d'aquest Parlament i amb
el mateix nomo També s'aprova la Llei de camps de golf,
normes, tates dues, en un procés que llavors ha estat lIoat
pel Govern central i per totes les comunitats autonomes
que l'han valorat en tot moment com a modelic.

Pero, deixin-me continuar, de moment, a l'ambit de la
macroeconomia. L'any 1990 es produeix una ruptura en el
camí deIs creixements alts d'anys anteriors i s'hi registra
una taxa de variació del PIB a Balears de 1'1'2, magnitud
amb la qual coincidfrem també a grosso modo la majoria
d'analistes. Aquesta situació continua l'any 1991, en el qual
es registra una taxa de varia ció del PIB d'un 1'4. Hem d'assenyalar que, per aquest any, l.es estimacions deis diversos
analistes ja no han estat tan uniformes en la quantia, tal vegada a causa de distints meto~es, si bé, i en relació amb
analistes a Balears, han quantificat la taxa de creixement
entre 1'1 i el 2. Aquí convé recordar que la fundació FIES
pronostica per al nostre arxipelag un creixement precisament no entre un 1 i un 2 sinó un 3'8% per aquell any, dada que ens situaria -si fos veritat, no és que hi estiguem
molt d'acord- capdavanters en creixement economic de totes les comunitats autonomes espanyoles.
És interessant destacar que el comportament sectorial
d'aquest creixement en aquest darrer any no és igual per a
to18, és molt heterogeni. Mentre el sector serveis aporta 2
punts percentuals al creixement del PIB, la construcció en
detreu 0'6 punts, la indústria i l'agricultura hi tenen una
aportació practicament neutral. Queda patent, aro, que el
taló d'AquiHes del creixement balear radica en el contrast
entre l'evolució del sector serveis i el sector construcció o,
si s'ho estimen més, entre una demanda externa i un component de la formació de capital. En particular, la primera
variable presenta un caracter sostingut i la segona un profund reajustament.

Sigui com sigui, aBo que s'ha de retenir és que 1990 i
1991 marquen una disminució important en el creixement
economic. Les previsions per a 1992 tampo' no divergeixen
gaire d'aquesta tendencia. Aixf, l'ajust en el sector de la
construcció, escalonat i més suau que no es temien alguns,
juntament amb les perspectives de manteniment moderat
de la demanda turística i de les pautes d'increment en el
consum privat, fan pensar raonablement que enguany l'evolució economica d'aquesta comunitat també donara un balanr; prudentment positiu, que fins i tot podria ser un poc
superior al de l'any passat i, molt probablement superior al
que tingui al final el conjunt d'Espanya.
No obstant aixo, aquesta moderació- de les taxes de

creixement d'aquests tres anys darrers ha tingut l'efecte de
generar una visiÓ enrarida tant sobre el present com sobre
el futur de l'economia balear. Simultaniament, aquesta visió ha anat acompanyada per unes analisis -sovint interessades- no sempre correctes i moltes de vegades parcials,
que han creat no poca desorientació en l'opiniÓ pública i
aixo ens obliga afer algunes matisacions.
La primera cosa que s'ha de dir és que les taxes de
creixement deis anys 1990 i 1991, i la prevista per a 1992,
són, com la magnitud indica, taxes de varia ció positiva, de
creixement i no de decreixement. En aquest sentit no ha
hagut ni hi ha una recessió a Balears, asseveració aquesta
que hem de remarcar amb contundencia, perque no és
igual créixer més a poc a poe -per a poc a poc que sigui- que que caigui la taxa d'augment del PIB, que una davallada del PIB; mai no sera el mateix ni igual retrocedír
que créixer encara que ho faci lentament.
És més, vull afegir que, en el context d'una economia
de mercat, és normal que es produeixin algunes recessions,
tant si comprenen tot un exercici com si se circumscriuen a
un, dos o tres trimestres. Per aixo, basta veure els casos deis
Estats Units o del Regne Unit. D'aqueixa consideraeió no
s'ha de dramatitzar una recessió perque, en una economia,
mai no n'estam ·salvats. Pero la cosa més certa és que, en el
cas de Balears, aquesta recessió encara no s'ha prodult. Al
contrari, hi ha no tan soIs un sosteniment de l'activitat, sinó un ereixement economic autentic, certament molt moderat, pero creixement tanmateix.

No obstant aixo, no negaré que aquesta caiguda de lataxa de creixement suscita la necessitat de fer determinades
reflexions d'interes.
Una d'aquestes, i no precisament la més petita, és que
la situació en que ens trobam, s'inscriu dins un marc general de revisions a la baixa de les expectatives de creixement
de l'economia mundial i, especialment, de l'espanyola.
Els Estats Units, el Japó, la Gran Bretanya o Alemanya revisen en aqueix moment les seves previsions a la baixa. El Ministeri d'Economia espanyol ja ha variat un parell
de vegades les seves previsions i continua variant-les a cada
moment, previsions de creixement per a enguany i per a
l'any que ve. Actualment, si és que no fa una altra reetificació encara, el Govern espanyol espera que enguany Espanya ereixi devers un 1'5 i en 1993 un 0'7%, encara que ja
comen~ a apareixer qualque previsió de qualque expectativa, que aixo es pugui convertir en un creixement zero.
D'aquestes xifres, se'n treu una conclusió de particular
importancia: que l'economia balear esta immersa en unes
pautes de creixement similars a les del seu entorno És important no perdre de vista aquest fet, perque qualsevOl analisi de la nostra realitat s'ha de fer en el context adequat.
Vull remarcar aquest context perque som a dins i perque no ens hi podem sostreure. Pero, a més, ten e interes a
fer que es tingui present la situació d'Espanya i d'Europa
per poder comprendre més exaetament com travessam
aquesta conjuntura a les Balears. Com una economia com
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la nostra, molt oberta a l'exterior, així com som, no podem
ignorar que hi ha un camp de decisions i de realitats que no
controlam, que ens fan, per tant, vulnerables i que hem de
tenir en la consciencia de manera permanent.
En definitiva, senyores i senyors, la decada deIs noranta ha comen<;at amb severes convulsions de l'economia internacional, convulsions que, certament, afecten logicament les Balears i que es reflecteixen en caigudes del creixement i també en una visió preocupada i una mica poruga
del futur, que és motiu d'incertesa.
Per fer front a aquestes convulsions hem de ser molt
conscients que hi ha un element fonamental que no tan
soIs no controlam sinó que, a més a més, ens ha perjudicat
intensament. Ignorar aquesta circumstancia, girar-li 1'esquena o, simplement, negar-la, és fer un flac servei a Balears. Em referesc al maneig de tota la política economica general.
Abans he dit que som un país petit i, per aixo, vulnerable a tot quant passa a l'exterior. Ara he d'afegir que som
un país que no té sobirania económica per contrarestar les
fases del cicle económico En altres paraules: no tenim els
instruments de canlcter monetari i fiscal que, com vos tes
saben molt bé, esta en mans de 1'Estat central.

1

1

Vull que m'entenguin bé, no faig cap reivindicació; les
reivindicacions per a altres i les males conseqüencies d'aquest maneig per a aquells que s!han reconegut públicament com els causants de tot el desastre economic que passa a Espanya, i podem suposar que em referesc al president
del Govern. Em limit a constatar una realitat. Per ser encara molt més concret: no tenim un banc central, ni tenim capacitat normativa tributaria, laboral o bancaria, per citarne unes quantes, ni capacitat de despesa suficient. Per tant,
no podem utilitzar a11ó que eIs economistes coneixen com
estabilitzadors automaties. És més, només de pensar en
aquest concepte aplicat a la nostra realitat aixo seria -i ho
die sense cap dubte- ridícul. En aquest sentit, a la manca de
capacitat legal de decisió hem d'afegir que, mentre per al
conjunt de I'Estat la despesa pública total s'acosta al 50%
del PIB, a la nostra comunitat autónoma esta en la cinquena part -aixo ho hem dit moltes vegades. En aixo, hi té molt
a veure l'existencia d'una balan<;a fiscal que ens és molt
desfavorable i que ens situa devers els 100.000 milions de
pessetes. A més d'aixo, com s'ha denunciat sovint, la inversió pública estatal a Balears ha experimentat una caiguda
que s'acosta al 50% en termes reals durant el període de
govern socialista en els anys vuitanta.
De fet, l'aportació de la inversió estatal al creixement
del valor afegit brut va ser negativa en 1989 i 1990 i -dada
més concloent encara- en el segon quinquenni deIs anys
vuitanta, mentre que el conjunt d'inversió pública a les Balears augmentava en una taxa mitjana real del 0'9% anual,
per a la resta d'Espanya aquesta taxa era del 7'1%. Srs. Diputats, parlam d'una diferencia de set a u en inversió pública a favor d'altres autonomies.

1per davall aquestes quantitats hi ha la realitat combinada d'una política discriminatoria d'inv~rsió pública esta-
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tal cap a Balears, i també els efectes perniciosos, tantes vegades denunciats, de tot el sistema de finan<;ament autonomic per a aquel! període 1987-1991.
Tampoc no hem comptat amb les ajudes tan importants com les que han comptat a altres 110es de la Comunitat Economica Europea, davant la qual 1'Estat espanyol ni
ens ha defensat ni ha fet valer els nostres interessos. Ens
varen excloure de 1'objectiu 1 de la política regional -som
1'única regió insular que no ho és-, ens varen excloure de
l'objectiu 2; no en saberen -o no volgueren- defensar davant BrusseHes una aplicació justa del protocol de política
regional annex al Traetat d'Adhesió, i molt recenlmenl
tampoc no han aprovat d'incloure a 1'article 10 del Reglament deIs fons FEDER els nostres projectes d'innovació i
desplegament tecnologic, mentre que projectes d'altres comunitats autonomes hi han estat inclosos amb cal<;ador
-utilitzant una terminologia- i segons ens confessaren fonts
del Ministeri d'Economia mateix.
Tampoc no hem gaudit d'una política turística comunitaria ni molt manco d'una política insular, de la qual ens
han apartat. En definitiva, amb prou feines ens hem beneficiat deIs fons de la Comunitat Economica que, en canvi,
han plogut a altres bandes, amb rendibilitat més que dubtosao En fi, la informació és clara: mentre a Espanya s'han rebut 280 ecus per capita, aquí tan soIs n'hem rebul 28.
Aquesta discriminació explica per que, mentre el nostre
PIB per capita sobre la mitjana de la Comunitat Europea
és del 109%, en materia d'infrastruetures, l'índex és només
del 73%.
Aixo explica també que, en el mesurament de capital
públic per cap ita, ens situem entre les cinc darreres comunitats espanyoles, amb un nivell d'un 20% inferior a la mitjana, i encara nili ha qualcuns que, per no tatxar-los, s'atreveixen a dir que feim poc amb el que tenim.
I per acabar, i no per aixó menys important, hem patit
i patim una política macroeconomica que no dubto en tatxar de nefasta, desprestigiada avui dia fins i tot per sectors
importants que donaven suport a la política general del
Govern, la qual fa que hi hagi un clam a tota Espanya en
contra d'una política economica que no ha controlat en cap
moment la inflaeió, que ha ofegat la indústria, que genera
tensions gravíssimes en el mercat de treball i que, com a
únic exit, ha aconseguit que ens rebaixin el crMit que mereixem davant els organismes internacionals.
Ja ho haviem advertit fa molt de temps i no hi vull insistir gaire, pero cree important recordar que el deficit públic desbocat, el deficit persistent per compte corrent de la
balan<;a de pagaments, l'absencia d'una política de competitivitat, han tingut, entre altres, un doble efecte: tipus d'interes alts i un tipus de canvi sobrevalorat. Tot aixo ha influH
negativament sobre la nostra economia, la nostra indústria
i el nostre turisme, motiu pel qual es pot dir que no tan
soIs no han estat les convulsions exteriors les que ens han
impactat, sinó també la practica d'una política economica
equivocada que ens ha perjudicat de manera greu.
Les ansíes de grand~~ europea de les autoritats de
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1'Estat, han condu'it Espanya per un mal camí, que ens ha
fet extraordinariament vulnerables davant l'exterior; s'ha
distorsionat l'assignació de recursos i s'ha provocat una alternació artificial de les condicions de competitivitat en un
marc aquí on tots els costos són creixents.
Des de la nostra perspectiva balear basta assenyalar
dues dades a manera de síntesi i resum, preses de l'evolució
del [ipus de canvi i de l'cvolució deis preus. Enlre 1986 i
1991, e l (,ipus de canvi de la pesseta en relació amb la lliura
esterlina, el mare o l'ecu ha refleetit una revalorització del
12%, 2'4% i 6%, respeclivament. Al mateix temps, en el
mateix perlode, el den minal tipus de canvi efecliu real de
la pesseta enfro nl deIs paiSos desenvol'upats ha augmemal
un 23'5%, i aixO ha significal una perdua severa de competitivitat de la nostra oferta turística i deis nos tres productes
industrials.
Aquests resuItats són la conseqüencia de decisions preses fora d'aquí, a nivell de I'Estat, on -ho hem de repetir
una vegada més- no tenim ni una, ni cap, ni la més mínima
competencia.
PerÓ permetin-me que, coro a exemple, els recordi la
ins()lila situació que s'ha creat entre el Govern central i Balears, quan, enguany mateix, el Ministeri de Treball anunciA la reforma del sislema de prestacions de l'Institut d'Ocupació. Els empresaris turísties de les Balears han estat
testimonis de com el Govern central ha legislat en un tema
tan imponanL com és el tema de l'ocupació, sense tenir en
compte per res no tan SOIs les peculiaritats de les nostres iUes o l'estacionalital del turisme sinó fins i tot sense tenir
en comple les veus que s'al<?ren des de les própies fi les. Finalment, uns mesas després, ens trobArem que, coro a re- sultat d'un reiaJ decret poc consensual, el nivell d'ocupació,
el tipus de contractes i l'estabUitat en el sector LUr[slic de
les IIles havien canviat j ofercixen ara un panorama moll
més preocupant.
PerÓ, a pesar de tots aquests elements en contra, a pesar de la manca d'instruments de política economica, a pesar de la manca d'ajudes, a pesar de la desastrosa política
econÓmica de 1'Estat, crec que podem dir amb certa satisfacció -fins i tat amb legítim orgull- que hem respost raonablement bé a totes aquestes circumstancies adverses, tant
de l'exterior com de l'interior, de manera que, dins Espanya, pertanyem a aquest grup selecte i escollit de comunitats autonomes i de regions europees -aixÓ també és convenient dir-ho- que es troben en una posició millor que la
majoria.

1 na som jo quí ho diu: un recen! artic'le aparegut a la
prestigiosa revista Regional Studies, reeorda que les Balears
es troben enlre les regions europees -ho remarcarem, emre
les regions d'Europa- que presenten un creixement major
del valor afegit brut.
També, un informe de la fundació FIES, aparegut en
el darrer número de Papeles de Econom{a Española, atribueix a Balears el tercer lloc en renda regional bruta per
habitant, darrera Catalunya i Madrid, i el segon lloc en renda familiar disponible darrera Catalunya i per davant de

Madrid. En aquestes dues variables superam el conjunt nacional en prop d'un 20%.
Quant al PIB per habitant ocupam la primera plac;a i
superam, en aquest cas, Catalunya i Madrid i la mitjana espanyola en un 37% per damunt de la Comunitat Europea
en prop d'un 9%.
Al maleix temps, el darrer informe anual sobre política regional de 1991, que elabora el MiniSleri d'Economia i
Hisenda, ens ilua cntre les regions europees amb miJlors
perspectives de desplcgament, posició que companim amb
regions com AquitAnia, Borgonya, Larena, Baviera o Hcssen.
Aixo sense oblidar que la premsa nacional especialitzada no fa gaire assenyalava Balears com una de les poques
regions que complien les condicions de conv rgencia económica que Maastricht esta bleix, aqueixes que tots estam
obligat a encal<?r.
En definitiva, totes aquestes dades ens permeten afirmar rotundamenl que, en un comext d indublable dificullat
internacional, en un estat en el qual no s ha con trola 1la innació ni el deficit públic, amb uns lipus d' interes molt superiors al.s deIs nostres competidors europeus, les Balears
han sabut aprofilar el seu limitat marge de maRíObra per
ernmortir millor que la majoria els efectes d'wla erisí econÓmica i, a més, per col·locar-se com una de les poques comunitats autÓnomes amb perspectives satisfactÓries de desplegament econÓmico
.

-

Aquestes dades no ens tan oblidar que una economía
és un conjunL moll helerogení d'activitals; composada de
sectors, les conjulllures partieulars deIs quals se sumen a
un ind'icador único Ja els he comenta t que en 1991 i 1992,
mentre el turisme apo na augmen Ls de nns a un 2% en la
OOSlra riquesa, la construceió, que té un gran poder de creaci,ó de llocs de feina, decreix per davall d'all que era d'csperar i a la lIum del que era una pujada e peClacular a DnaJs deis vuilanla, pero relroccdeix. EIs problemes d'aquesl
ub 'eclor, real i conerets lenen, a més, rcpcreu sions en la
socieLat de manera que molls deis nostres agenls economies passen per una greu dificultal, 'ha de reconeixer qu
alguns la volen confondre amb la simació del conjunl de
I'eco nomia. Així mateix, algunes branques de la indúslria,
del comen; i l'agricultura pass en per moments de reconversió a les quals cree que també ens haurem de referir.
Aixó ens duu a reflexionar sobre els motius pels quals
alguns, amb millor o pitjor bona fe fan valoracions negatives sobre l'estat de la nostra economia, si aquesta és interessant o no, i no em referesc als qui pateixen directament
les dificultats que tota desacceleració economica produeix.
En aquest punt és necessari establir la distinció -ja
l'hem fela moltes vegades i la farem un pie més- entre crisi
económica i crisi financera, distinció que només pOI resullar xocant pe! aquí desconeix els mecanismes de funcionament del món economico-financer.
L'equívoc procedeix de considerar que la simbiosi en-
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tre l'economia real i l'economia financera és perfecta. Contnlriament, els anys vuitanta varen ser testimonis de la dicotomia creixent que a oocident es produ"ia entre les dues
vessants de l'economia. Les Balears no varen ser immunes
a aquesta evolució, de tal manera que també durant els vuitanta assistírem a realització de negocis que, 10t i manejar
un important volum de capital financer, no necesariament
tenien la base en l'activitat productiva. Arnés, aquests negocis eren possiblement tant pel funcionament concret del
sistema bancari com per la seva capacitat d'aprofitar un
creixement económic que es generava en una altra banda.
Arnés, com han assenyalat fa poc coneguts analistes de
la nostra regió, després d'aquells intensos creixements del
pm balear, es varen generar tota una s~rie d'expectatives
excessivament optimistes sobre la duració i sobre la continuació indefinida d'aquell procés.
Ha bastat una moderació del ritme de ereixement perles persones que havien utilitzat el sistema bancari com
una font permanent d'alimentaeió, de cop es trobin amb difieultats serioses per fer front als seus compromissos.
qu~

És oportú remarcar tot aixo perqu~ es prenen com a
botó de mostra certes situacions existents en el món ereditici, com si aquestes fossin l'única realitat economica de les
nos tres illes. 1 s'ha de dir dar que els problemes financers
de qu~ tant es parla, corresponen a agents economics partieulars, notoris en alguns casos, per() que no són l'exponent
del eonjunt de l'activitat productiva. Al contrari, la morositat bancAria, tan comentada, no és gaire diferent de la del
conjunt del sistema bancari espanyol, sense que aixo sigui
un consol, i afecta un percentatge reduH de l'activitat crediticia.
S'explica, per tant, la difer~neia que s'ha d'establir entre erisi económica i erisi financera. El nivell d'activitat real
a Balears continua en un camí de sostenimenl. Com ha escrit el conegut economista Sr. Miquel Alenyar en el darrer
número de Papeles de Economía Española, "sembla raonable pensar que en 1992 l'evolució de l'economia regional
donara un balane; més positiu que no en els dos anys anteriors."
He d'afegir, pero, que els agents economics espanyols
comencen a viure plenament en una economia de mercat
que, en el cas de Balears, se suma a una realitat molt oberta a l'exterior, en un país petit i, per aixo, dependent de tots
els cicles eeonomics. En aquest marc, elS agents economics
prenen deeisions i, de vegades, s'equivoquen, pero aquestes
equivocacions no són l'emblema de res més que de la propia gestió individual.

-

Alhora, es produeix en la nostra economia un altre fenomen xocant, pareix que ens costa bastant familiaritzarnos amb la idea que vivim en un autentic context de mercat. Aixo tal vegada és deu a les decades d'intervencionisme
economic que han caraeteritzat i, de fet, caraeteritzen encara de qualque manera l'economia espanyola i, dins aquesta,
l'economia balear.
Viure dins el mercat suposa tenir capacitat d'aplícar
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una política de competitivitat, no tan soIs sota la responsabilitat del sector públic, sinó també i principalment, des de
les propies empreses i unitats de producció. Aixó en altres
paraules significar estar disposats a ajustar costs, no només
els preus, sinó els costs, a reduir marges, que és el rendible,
pero a reduir els seus marges si aixó és necessari, a diferenciar els productes per ten ir més mercat i a canviar l'organització si les circumstancies així ho demanen. I tot aixo amb
l'agilitat que exigeix una compet~ncia que de cada vegada
sera més dura, cada vegada molt i més dura.

s
Som, aro, davant el nostre primer gran repte com a societat, per ajustar-nos a un món realment competitiu en el
qual, de vegades, els benefieis s'han d'adequar a les conjuntures.
Aquests reajustaments que afecten tota l'economia són
més notables en el sector turisme, sigui de l'hoteler, de l'extrahoteler o de l'oferta complementaria. Una activitat d'alts rendiments genera una allau d'oferta que tendeix a retallar els beneficis. En aquests moments som enmig d'aquest
procés d'ajustament a l'aetuació del mercat, perqu~ aquest
és implacable.
No negaré tampoe que el problema deIs marges esta
lligat al sobredimensionament deIs diversos components de
l'oferta. EIs defensors més estrictes del mercat ens suggereixen deixar que sigui el mateix mercat el que faci l'ajustamento No compartim del tot aquesta opinió ja que, si bé és
certa en ess~ncia, pot ser molt dolorosa.
Es justifica d'aquesta manera el sentit de la politica
que des dels seetors públics aplicam. Aquesta política parteix del fet comprovable que, en el concert espanyol, europeu i mediterrani, ens trobam entre aquells qui tenen les
millors perspectives. Fa molt poc, un estudi de l'Institut
d'Investigació Económica de-Munic, fet pel Parlament europeu, comdemnava la majoria de les regions espanyoles a
mantenir el seu retard relatiu davant la perspectiva de la
unió monetaria. Només cinc comunitats presentaven perspectives favorables en aquest sentit, i entre aquestes cinc hi
eren les Balears.

També fa molt poe que el diari britanic The Times publicava una informació amb el titol poe suggestiu de El regne d'Espanya esta quasi enfonsat, on es comparaven les deu
destinacions turístiques més soHicitades pels britanics, prenent com a base de comparació els anys 1982 i 1992. Bé, el
resultat de la informació era iHustrador. L'any 1982, d'aquestes deu destinacions preferides pel turisme britanic, 7
eren espanyoles, amb una quota global de mercat del 48%.
D'aquestes 7, Mallorca ocupava el primer lloc amb el 19% i
Eivissa el tercer, amb el 6%. Deu anys més tard, d'aquestes
deu destinacions preferides, només en quedaven tres d'espanyoles entre les deu primeres: Mallorca, Eivissa i Tenerife. Mallorca continuava ocupant la primera pla~ amb una
quota de ~ercat del 18% que -ens hi hem de fixar bé, en aixo- suposa el doble de la quota del segon classificat, que és
Xipre amb un 9%. Eivissa, encara que perdía algunes posicions en el nlnquing, manté la condiciÓ de destjnació preferida entre les deu primeres. El cas de Menorca és més singular, ocupava el nove lloc de la llista en 1982 i no aparei-
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xia en 1992. S'hal:!e dir, pero, que lIavors ja tenia una quota de mercat molt baixa, el 3% -hem de recordar que en
aquell moment el turisme era molt secundari en aquella illa- i és logic que, davant l'aparició de noves destinacions
turfstiques, i encara que Menorca hagi augmentat el nombre de visitants durant els anys vuitanta, perdi alguns 1I0es
en el n)nquing i que se Situl per davall deis deu primers.
La cosa més important és retenir que la idea d'esfondrament turístic d'Espanya, de la qual parlava The Times no se'ns aplica a Balears precisament. Aquest primer
lloc de Mallorca mantingut durant deu anys, a tanta distancia de la segona destinació, i el manteniment d'Eivissa, suggereixen qualsevol cosa excepte que hagim fet malament les
coses. Hem estat els únies que hem sabut aguantar les convuIsions de l'exterior, la revaluació de la pesseta, la competencia deis palsos riberenes de la Mediterrania i de les destinacions del Carib i de Florida, i aixo només pot produir
orgulI, i ben legítim per a tots aquells qui ho han fet possible i supos que ningú aixo no m'ho negarA.

Ho hem de dir clarament, som els qui tenim les millors
perspectives cap al futur. Vull insistir en aixo, continuam
pertanyent a aquest club escollit de regions europees la solidesa eco no mica de les quals els permet aguantar els embats de I'exterior i, al mateix temps, és una garantia de desplegament cap al futur. Aixo, no tan sois ho deim nosaltres
ho diuen persones i institucions prestigioses que ens miren
des de fora, sense l'apassionament que dóna la proximitat o
l'existencia d'interessos velats i que veuen l'economia balear amb criteris objectius i manifesten en molts de casos una
admiració evident.

-

En aquest estat de coses, cree que es pot dir sense modesties falses que l'acció que duim a terme des del Govern
balear és i té una contribució rellevant. En arribar aquí
hem de fer la reflexió següent: com podem sustentar sobre
fonaments solids aquest desplegament aconseguit? Aquesta
pregunta ens ha conduit a dues conclusions que constitueixen l'eix de la nostra actuació económica present i futura:
la potenciació del turisme, no en quantitat sinó en qualitat
i diversificació economica, prenent com a base els avantatges comparatius que té, sense cap dubte, el nostre arxipelag, que tenen les nostres illes, sense que s'abandoni cap de
les altres iniciatives que alllarg d'aquest temps i en els distints camps s'hauran preses pero que se n'han de triar qualcunes, d'aquestes iniciatives, per tal de destacar-les, per poder entrar dins el terreny de les altes tecnologies.
En aquesta reflexió sobre el turisme constatam que la
nostra especialització en aquesta aetivitat, que havia alterat
totalment els esquemes productius anteriors, ha comportat
un llarg període de prosperitat a les nos tres illes. Al mateix
temps, la nostra tradició industrial, així mateix molt vinculada amb l'exterior, es coneretava en una especialització de
productes de baix pes i poc volum, pero de valor afegit elevat. S'ha de dir que, per la nostra dotació específica de recursos naturals, per la nostra situaeió geogrAfica, per la
nostra condició insular, en eIs dos casos es tractava d'una
especialització obligada, on el turisme es convertía en la
principal i aclaparadora aetivitat, sens perjudici que la indústria tradicional exportadora fes un paper de certa enti-

tat, que donava personalitat a determinades zones de les
nos tres illes.
El pas deis anys ha convertit la nostra economia en un
monocultiu turístic de fet, basat en el denominat turisme
de sol i platja que, com he dit, ha funcionat de manera notablement positiva i ens ha condult a les cotes de renda i
benestar que ara tenim.
Hem de reconeixer, per tant, que aquestes illes han
aprofitat de manera admirable els seus avantatges competitius.
Devers la meitat deIs vuitanta varem considerar -per
cert, en clara contradicció amb les idees que s'usaven per
I'esquerra de lIavors- que I'especialització de les nos tres
illes continuava sent obligada i que no teníem cap altra alternativa. També comenc;arem a identificar que ens endinsAvem en un procés que podriem al menys qualificar-Io de
nou: el de la maduresa incipient del model que havíem anat
desplegant.
El turisme era la nostra especialització obligada, sí, pero al mateix temps era el nostre model que s'encaminava
cap a la madures a i hi havíem d'introduir una nova política
turística sense cap dubte. 1 aquesta política només podia
ser una política des del costat de l'oferta, que atengués
sobretot els aspectes que els economistes denominen microeconomies. Es tractava, per tant, d'una política dirigida
a mitjan i llarg termini, no tant a curt termini, més preocupada per la microeconomia que no per la macroeconomia,
més per l'oferta que no per la demanda.
En aquest marc es plantejA una meta cabdal i nova, si
la comparam amb les pautes anteriors: l'objectiu era la
qualitat. Aquest objectiu va tenir una avanc;ada en dates
tan primerenques com 1984 i 1987, amb dos decrets -deis
quals ja hem fet referencia- d'ordenació que ens convertiren en pioners i que despertarien no poca admiració en altres latituds. Aviat vingueren més iniciatives legislatives,
administratives i financeres. Nous projectes, alguns deis
quaIs ja en fase d'aplicació, de tal manera que el segon
quinquenni deIs anys vuitanta i aquests primers anys de la
decada deIs noranta s'han caracteritzat per una activitat extraordinaria de la nostra banda. En aquest sentit hem de citar, juntament amb els decrets pioners esmentats abans,
convertits en norma amb rang de llei, les iniciatives legislatives relatives a la modernització hotelera, els espais naturals i l'oferta complementaria. Les iniciatives sobre l'elevació del nivell de professionalització, sobre comercialització
directa i sobre els nous plantejaments urbanístics, vinculats
al tema de les segones residencies i a la defensa del patrimoni i, darrerament el Pla de millora de les zones turístiqueso Aquest Pla, que ha suposat un esfor~ economic considerable per al Govern i per als ajuntaments, és extraordínariament important i ha tingut una acollida internacional
molt favorable la culminació de la qual va ser el seu reconeixement internacional.
Totes aquestes iniciatives han tingut com a efecte contribuir a donar solidesa a la nostra economía turística i a
accelerar els processos que el mercal probablement duría a
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terme, pero amb unes eadeneies i amb uns costs que una
economia petita suportaria no gaire bé. Cree, amb sinceritat, que no és una casualitat que les Balears siguin, juntament amb les Canaries, l'única regió espanyola on el turisme enguany no ha caigut sinó que, contrAriament, ha augmental. Més, fins i tot la despesa turística per visitant s'ha
mantingut globalment a Balears i, en temporada mitjana
fins i tot ha crescut en termes reals . És palpable, per aixo,
que les mesures adoptades des del sector públic han permes que la situaeió de la nostra primera indústria no sigui
avui similar a la d'altres regions i que, amb el treball del
sector, s'hagi aconseguit donar un gir des del turisme purament de sol i platja eap a altres segments de mercat amb
més capacitat adquisitiva, sempre que s'admeti, per supo sat, que e l component fonamental de la nostra indústria turística no pot canviar -se, en absolut, de la nit al dia.
Hem d'afegir i remarcar que el nostre turisme compta
amb els professionals més innovadors del mercat europeu i
que la seva capacitat d'adaptació a les noves realitats ningú
no les pot discutir.
El Govern balear va llanc;ar en 1987 les primeres iniciatives tendents a incrementar la presencia turfstica en
qualitat i no en quantitat. Ho varem fer d'acord amb els
nostres plantejaments teories, pendents que la realitat confirmas en el futur la,nostra actuació. Crec que avui tenim la
confirmació prou suficient que encertarem, una altra raó
més per aprofundir encara la nostra actuació, perque les 1Hes continuln tenint en el turisme la base del seu benestar.
En aquest sentit treballam per millorar la formació deIs
nostres professionals, s'han donat passes decisives per configurar el nostre país com un símpol de quaJitat de medi
ambient, amb un ter<; del territori protegit, amb incentius a
la renovació de les zones turístiques i amb incentius per renovar la planta hotelera.
Sres. i Srs. Diputats, fa un instant que deia que la nos tra an,Hisi de futur apunta també cap a la incorporació de
les Balears a l'era de les noves tecnologies. Entenem que és
vital crear les condieions perque aquest futur, no tan llunya, trobi facilitats en el nostre arxipelag. Com férem en el
1984 en exigir metres quadrats de zona verda per plac;a hotelera, avui pensam que només en anar per davant tindrem
opcions serioses de mantenir una economia d'avantguarda i
d'exercir un paper de catalitzador.
Assistim a processos de reestructuració económica rapidíssims, en que els generadors fonamentals de riquesa
deixaran de ser les grans indústries i es pensa que la tecnologia, la comunicació i la informatica ocuparan el lloc que
aquestes indústries pesades tenien en el seu moment. Regions mineres i siderúrgiques avui no treuen cap. Fins i tot
diría que les zones industrials basades en actívitats cIassíques, com la textil, passen per problemes de gruíxa davant
la competencia de paisos on la ma d'obra és molt més barata i no saben per on han de sortir; mentrestant l'ocupació í
la ríquesa que generen activitats vinculades a la informaríca, a la comunícació, a la investigació, etc. creíxen sense parar. Les Balears, excloses fins ara deIs mecanismes economies fonamentals perque el transport era un obstacJe insalvable, es troben, de cop, amb el fet que les telecomunica-
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cions permeten, segons les dades de la Comissió Europea,
que un 50% de les empreses del continent no depenguin ja
del transport per instal·lar els seus centres de treball; una
proporció creíxent d'empleats qualificats de les empreses
punteres pren en consideració com a element decisiu de la
qualitat de vida el lloc on es troba el seu centre de feina,
molt més que no altres components. El món desenrotllat
camina cap a la "societat informacional", que permetra una
mobilitat extraordinaria de les empreses i una independencia notable de tots els punts de treball, gracies al desplegament de ~s telecomunícacions.
El Govern balear analitza detingudament quins elements positius ofereíx aquesta realitat incontestable, analitza -dic- quins són aquests elements incontestables, per
a profitar els avantatges comparatius que tenen les Illes i, si
és possible, posar-se al davant. En aquest sentit ja treba11am amb una nova iniciativa complementaria, no excloent,
ní de la turística ni de cap de les altres que a distints debats
alllarg deIs anys hem plantejat aquí, una iniciativa probablement no prou compresa encara per la nostra societat, tal
vegada perque no l'hem sabuda explicar prou bé o perque
és complicada. Aquesta iniciativa té com a objectiu inserir
la nostra regió en els corrents d'alta tecnologia que caracteritzen i caracteritzaran de cada vegada més el món en qué
vivim. Pretenem crear a les Balears un entorn d'innovació
que ens permeti aprofitar el fenomen de la feína sense distAncies. Som davant una oportunitat de connectar Balears
amb els millors centres d'innovació i aprofitar els avantatges indubtables i les competitivitats que el nostre país
aporta.
Entenem que avui tenim totes les oportunitats de pujar a la revolució de les comunicacions que té lloc en el
món. Els estudis apunten algunes dades que ens permeten
ser prudentment optimistes: els eíxos de desenvolupament
a Europa es dirigeíxen de cada vegada més cap al sud; les
empreses d'alta tecnologia, amb persones d'alta qualificació, exigeixen entorns amb un nivel! de qualitat de vida destacable; la investigació, l'alta tecnologia i altres activitats
productives d'alt valor afegit no exigeíxen bones comunicacions terrestres i aíxo ofereix a les Balears una opció per
competir. El Govern balear assumeíx el repte de treballar
seriosament perqué el nostre arxipelag en tri en aquests corrents. Per aixo perfilam la configuració d'aquest pla que, en
qualsevol cas, constitueíx un eíx que, juntament amb el turisme, haura de ser la base de I'economia balear amb vistes
a rany 2000, sense que aixo suposí abandonar cap de les altres.
Vet aquí, per tant, els dos grans eíxos d'actuació que
creirn necessaris consolidar: primer, un espai turístic de
qualitat i al mateíx temps desplegar una Area d'innovació
tecnologica.
L'éxit d'aquesta empresa es basarA en la nostra capacitat efectiva de competir. Pero he dit nostra perqué no s'ha
d'oblidar que aquesta empresa no és només del sector públic autonomic, del Govern balear, és una empresa col·lectiva, una empresa de tota la societat balear, incIosos -per
tant, també, per que no dir-ho- els partits políties. El nostre paper és el de plan tejar aquest futur, pero l'actuació,

1730

OIARI DE SESSIONS¡ Núm. 43/ 14,15 i 16 octubre del 1992

sempre, com lOt, corres pon als agents economics que ~ño
en tenc cap dubte- respondran amb professionalitat.
Una economia que esta en procés de renovació exigeix
que els responsables polítics, en un procés que canvia, sapiguen optimitzar els recursos i incentivar els elements
de desenrotllament. En aquest sentit crec que el Govern
pot oferir a la societat els estfmuls, els plans i els al-licients
necessaris perqué, una vegada definit el marc en qué ens
trobam, ens coHoquem a la zona de més desplegament i aprofitem les opcions disponibles.
Per aixo, el nostre Pla de desenvolupament regional
dissenya unes actuacions que s'orienten basicament a convertir les Illes en un país d'alta qualitat de vida.
EIs pressuposts del Govern per a l'any que ve estan incardinats dins aquesta estrategia que s'orienta en sis grans
linies. Aqueixes línies són: En primer lloc, plantejam una
inversió superior als 8.700 milions de pessetes, un 36'3% de
les nos tres inversions totals, orientades cap a l'objectiu de
fomentar el desplegament economic. Aquesta actuació s'orienta cap a la qualificació de l'ocupació i cap al desplegament del nostre teixit empresarial. Aquest objectiu, en la
realització del qual participa el Govern en conjunt, inclou
actuacions com la modernització i reestructuració del petit
comen; que és un subsector que no ha tingut l'oportunitat
d'ajustar-se a les innovacions que han tingut lloc a tan gran
velocitat i que havia anat perdent capacitat de competir en
el seu entorno El Pla de comer~, que ha estat objecte de debat en aquesta cambra, pretén brindar oportunitats als comerciants de les Balears. També és decisiu per a les nostres
perspectives el Pla d'ordenació de l'oferta turística, els treballs del qual són objecte d'atenció informativa -no molt
acceptada, per cert- aquests dies a tots els mitjans de comunicació.
El segon objectiu que orientara les nostres actuacions
cap al futur és desplegar el nostre sistema educatiu, la investigació i la cultura. És obvi que aquest és un element decisiu perqué un país estigui entre els que ocupen 1'avantguarda en tots els terrenys de la formació de la societat.
L'educació, la investigació i la incardinació cultural, tots
aquests temes són discutibles. Ara els podria esmentar els
esfor~s que feim per millorar, per donar suport a la nostra
universitat o 1'aposta que hem fet per 1'ensenyament, d'acord amb les exigencies de la integració europea, i amb aixo
els faria un avanc; d'allo que sera una realitat en el futur immediat.
La tercera línia d'actuació, probablement decisiva, és
de racionalitzar 1'ús deIs patrimonis, deis quals ja hem parlat altres vegades. Aquest objectiu poHtic su posa protegir
els elements més importants del medi ambient com un actiu irrenunciable, vist el valor que en el futur aquell tindra
de maxima cotització. Aquest objectiu la consecució del
qual exigeix una actuació simultania de diverses conselleries, sera on anira a parar més d'un 14% de les nos tres inversions per al 1993, una quantitat que tal vegada és insuficient pero -lOt s'ha de compartir en aquest món- hem de
fer compatible amb altres objectius. 1 aquí precisament és
on radica una de les claus de la crisi que viu, certament, la

construcció a les BaJears: no és compatibie un desenvolupament creixent amb aquesta preservació del medi natural i
aixo ens dura a cercar el sistema millor d'evitar les dificultats. No obstant aixo i admetent que la construcció estava
damunt una dent de serra i que no s'hi podia mantenir indefinidament, els plans d'embelliment ho han fet, la preservació del patrimoni ho fara i el Pla d'habitatges ho fara; seran alternatives que tenim en estudi per poder trobar
aquesta reconversió tan necessaria.
El quart eix d'actuació és corregir els desequilibris comarcals. Plantejar un desenrotllament macrocetalic de la
badia de Palma en detriment del Pla de Mallorca o deixar
abandonada Menorca o ignorar la realitat d'Eivissa i Formentera seria imperdonable perque suposaria, precisament, canviar un centralisme per un altre molt pitjor, i he
dit molt pitjor perqué seria un centralisme injust. En els
pressuposts de l'any que ve hem destinat devers 2.500 milions perque, apart deIs plans globals, hi hagi actuacions especifiques i realistes per compensar els desavantatges que
algunes comarques de les Illes -i die de les Illes- tenen en
comparació amb altres.
La einquena Hnia d'actuació és, probablement, la més
coneguda: la millora i creació d'infrastruetures. El Govern
mantindra, com és natural, l'objectiu de dotar les Illes de
les necessaries condicions de desenrotllament perqué les
infrá'struetures que doni l'Administració han de facilitar
aquest desenrotllament economic. Sabem que una carretera o qualsevol obra pública és aparentment poe vinculable
amb objectius futurs, pero també sabem que només amb infrastructures europees podrem aspirar a ser una destinació
turística competitiva. Per, aixo destinarem a aqu~t capftol,
en 1993, més de 6.600 milions, és a dir, quasi un 30% de les
nos tres inversions.

Per acabar, una sisena Unia d'actuació és l'orientada a
millorar els serveis i equipaments. Vostés probablement associaran 1'empla~ment d'aquest objectiu en el darrer lloc
de la llista amb un cert desinterés historic de les administracions per qüestions com és ara la millora sanitaria, 1'atenció als minusv:Hids, a aquells més indefensos, a les dotacions culturals, esportives, a la defensa deIs usuaris o a la
seguretat ciutadana, per només citar-ne alguns exemples.
El Govern, evidentment, en aquells temes, només té competéncies parcials en alguna area d'aquestes, pero estam
absolutament conven~uts que convertir les Balears en una
destinació de qualitat pass a, sense cap dubte, per oferir als
nos tres visitants una assisténcia sanitaria que, com a mÍnim, sigui assimilable a la deIs seu s pa'isos d'origen -si ens
hi deixen. També per eradicar de les nostres illes imatges
de centres culturals insuficients o de serveis socials desbordats; cree que ja tenim molt guanyat en aquest campo En
aquests moments, treballam intensament en aquests capítols, i podem dir que l'any que ve sera la primera vegada
que l'assistencia social se'n dura el 8% de les despeses deis
nos tres pressuposts, bastant més per damunt del 6% a qué
ens obliga la llei.
He deixat, amb intenció, sense tractar temes importants d'indústria i d'agricultura, perque cada un d'ells ha
tingut el seu debat en el seu moment, en el seu any, sobre
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aquells temes. No han canviat les nostres postures, les volem donar per reproduldes perque si no faríem massa llarg,
i si vostes tenen voluntat en podero parlar a les successives
sessions d'aquest debat que tindran lloc demA i passat demA.
En resum, i ates que la meta general del Govern és millorar la qualitat de vida, tres s6n els objectius funcionals
basies per arribar a aquesta meta general: Una major integració deis sectors economies que atorguin una especial
prioritat a l'esment de l'entorn i del medi natural en els recursos més escassos. Una renovada integració col· lectiva, a
través del desplegament de la identitat socio-cultural, fent
especial referencia a les peculiaritats propies de cada illa.
Un decidit impuls en el sector de noves tecnologies, com a
factor de desenrotllament afavoridor de la implantaci6
d'empreses i dinamitzador de les que ja funcionen.
Com poden observar, l'estrategia que hem elaborat no
tan sois és una estrategia purament economicista, sinó que
transcendeix els aspectes merament economics i dissenya,
de fet, un autentic desplegament social.
En comen<;ar els anys noranta, hem vist com s'esfondraven els excessos d'euforia amb que tancAvem la decada
deIs vuitanta -hi hem fet referencia. Ara no tenim les altes
laxes de creixement que les predicions apuntaven. Europa,
a més a més, s'ha tornat inestable, hi ha més incertiluds i
no es veu clara la recuperació economica internacional ni
la nacional.
Les Balears s'han vist afectades per aquesl escenari,
pero han sabut -en saben- afrontar-ho amb la seva capacital tradicional.

Alguns generen i difonen aClituds massa pessimistes,
de desAnim i descoratjament. Són actituds molt negatives
que, de vegades, pareix que, en efecte, volen veure com les
nos tres illes caminen cap al desastre. No vull entrar a discutir si aquestes actituds són exagerades o no, simplement
perque són apreciacions gratu'ites qualque vegada i sense
fonament qualcunes altres. Crec que aplicar casos concrets
al conjunt de la nostra economia és un exercici senzill, pero
al mateix temps enganyós. Avui la capacitat deis governs es
limita a, donades unes tendencies internacionals, poder collocar els palsos respectius a les bandes altes o baixes. En
aquest sentit esta ben clar que les Balears estan, amb nitidesa, en el millor lloc que podien ocupar en aquesta conjuntura mundial adversa i en un estat coro Espanya, en el
qualla política economica s'ha dut de tal manera que avui
ens trobam amb la moneda devaluada, amb una inflació
que creix el doble que a la resta d'Europa, amb un deficit
que serA superior al 4% i amb una política fiscal desaforada.
Ben altrament voldria que avui m'ajudassin a difondre
un missatge de confian<;a a la nostra comunitat, pero no un
missatge que fos purament voluntarista sinó un missatge
basal en fets objectius i en realitats tangibles. Sense ajudes
externes, sense suport del nostre propi Estat, sinó més
aviat amb la seva actitud que opera en contra noslra, hem
sabut respondre.
L'estat de la nostra comunitat, l'estat de la nOSlra eco-
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nomia, ja el voldrien d'altres per a ells, i aquests dies he
tingut oportunitat d'estar amb tots els presidents de totes
les comunitats i amb els ministres de I'Estat, i tots el voldrien per a ells. Nosaltres hem de seguir el rurob que sempre ens hem marcat, perque fa molt de temps que sabem
quin ha de ser el port d'arribada. Hem de mantenir la nostra opció per un turisme de més qualitat i la noslra aposta
per un futur en la innovació sense que n'abandonem cap
caire, d'aquestes.
Que&IlO s'enganyi ningú, els temps passats de creixements desbocats ja no tornaran. És més, aquests temps no
han de tornar perque, en aquest cas, sí que acabaria destrossada i destrossaria la nostra economia. Ho hem de dir
amb tota claredat: les Balears ja no reclamen un creixement basat en patrons quantitatius. El creixement a partir
d'ara només podn\ ser selectiu, qualitatiu, inserit en la qualitat. Aquesta és la nostra via, és la via on som i per la qual
la societat balear va optar clarament.
Al comen<;ament els deia que tenim obert el camí a
nous temps de progrés estable i si tots feim feina, si tots hi
posam iHusió i superam esperan<;adament els diffeils moment de la debilitat no tene cap dubte que així ha serA per
part de tots. Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes grAcies, Sr. President. Arribat aquest punt se
suspen la sessió fins a dem¡) a les 16'30 hores.
EL SR. PRESIDENT:
Bones tardes a tots. Recomen<;a la sessi6 d'aquest debal general sobre l'acció política i de govern, r comen<;arem
pel torn corresponent a la intervenció deIs distints grups
parlamentaris. Del Grup Parlamentari MIXT, s'ha fet arribar a aquesta presidencia la seva intenció de dividir-se el
temps per terceres parts, en conseqüenciA té, en primer
lloc, la paraula el Diputat Sr. Peralta.
EL SR. PERALTA 1 APARICIO:
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Sr. President del Govern de la Comunitat Autonoma. Hi ha dos sistemes de pujar aquí dalt, a aquesta tribuna: pujar aquí dalt
i dur un discurs preparat, independentment del que el president de la Comunitat hagi dit; hi ha un altre sistema que
és haver-lo escoltat, haver pres nota del que voste ens va
dir ahir i en base a aixo plantejar el discurs o la intervenció,
perque evidentment per a un discurs és poc el temps que
tenim.
Jo traetaré de combinar amb el poe temps que tenim
les dues coses, per una banda el que pens de la situaei6 d'aquesta comunitat autonoma en aquests moments, de quina
és la seva actuació de govem, i per una altra banda de recollir algunes de les coses que vost~ ahir ens va dir. Discrepar
de la seva an:Hisí que ens va presentar ahir seria totalment
erro ni perqu~ aquell est~ basat en uns indicadors economies totalment ajustats a la realitat. Estic totalment d'acord amb vost~ i amb el seu Govern, perque supos que de-
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via rallar en nom del Govern, amb el constrast que representa que per una banda s'hagin desinflat les expectatives
obertes després de l'entrada en vigor de l'Acta Única Europea l'any 1987, a causa dels problemes conjunturals i en alguns casos estructurals de la própia Comunitat Económica
Europea, i jo diria molt agreujada la situació económica
-com diu el seu conseller d'Economia- al regne d'Espanya a
causa fonamentalment d'una nefasta política económica
practicada pel Govern central de Madrid.
Die que contrasta tot a0 amb el dinamisme que voste
ens va dir també ahir deIs agents económics que operen en
aquestes illes. Peró el missatge d'optimisme i esperan~
llan~t ahir per voste no ens ha de fer perdre de vista que la
realitat económica de les Balears no és bona, sinó tot el
contrari, estam esgotant les rendes obtingudes els anys passats. És cert que sempre Balears ha estat al cap del creixement de I'Estat, peró ac;ó esta ralentitzat, també va dir voste que en aquests moments es manté peró que esta ralentitzat, i altres indicadors diferents als que voste va donar no
són tan favorables com sembla a primera vista amb el que
ens va dir ahir que podria ser. Ja a11ó que els administrats,
les persones, toquen cada dia, hi ha un índex recent, que ha
donat el Govern central a través deIs seus portaveus que és
l'increment de l'lndex de preus al consum en el darrer mes
de setembre, un increment del 0'4, en el cas de la nostra comunitat bastant per dava11 del de la resta de l'Estat, peró
que en realitat el que suposa és un increment de quatre
punts respecte de les mateixes dades de rany passat, la qual
cosa vol dir que pel que fa a la butxaca de l'administrat, del
contribuent, no és tan favorable com a primera vista podriem suposar.
Evidentment hi ha un altre tema que són les previsions
de l'increment de l'atur que, sens duble, es produira també
en aquesta comunitat autónoma; sense dubte avui, en alguns mitjans de comunicació, els representants sindicals
ens parlaven que el resultat del famós "decretazo" -entre cometes- afectara com a minim cinc mil treballadors de I'hostaleria d'aquesta comunitat. Per tant, la situació, ralentitzada, la situació dins d'un cert nive11, sense haver-ne baixat
massa, amb els indicadors que ens va donar ahir, no és bona.
És evident que vos te -i amb a0 estic d'acord, en el seu
l10c hauria fet ben igual- havia de llan~r aquest missatge
d'esperan~ i d'optimisme, perque si bé la situació no és
bona tampoc no podem dir que sigui desastrosa, com ha és
a altres comunitats autónomes o com ho sera a altres comunitats autónomes en un termini relativament breu, ja se
n'ha comen~t a parlar, d'a0.
Sigui dit de passada ens va parlar, entre altres moltes
coses, crec que amb a0 va ser prudent, no ens va parlar
d'un gran exit, no ens va parlar de forma triomfalista de la
nostra presencia a l'Exposició Universal de Sevilla, a I'Expo, simplement ens va dir que havia estat una presencia -no
record exactament com ho va dir- bona, que s'havia donat
una bona imatge, peró que evidentment el que a0 suposara com a rendiment per a aquesta comunitat autónoma ho
va deixar en un cert suspens, no suspens que estigui suspes
en haver estat alla sinó que ho va dir en la.

És cert que és positiu que 815.000 persones hagin visital el pavelló de I'Expo, a0 jo crec que és molt positiu, peró hem de dir que d'aquestes 815.000 possiblement prop de
60, 65.000 persones són ciutadans de la nostra comunitat
autónoma que han visitat l'Expo; aixó per una banda. Per
una altra banda jo sempre he dit que l'Expo la pagam entre
tots els espanyols i aquells que l'han visitada l'han pagat
dues vegades, els qui han anat una vegada, els qui han anat
dues vegades l'han pagada tres vegades. Per tant, quins seran els resulats económics d'ac;ó? A0 és una incógnita, jo
crec que practicament cap.
Ens va dir també que no faria cap reivindicació si no
que es limitava a constatar una realitat respecte de la política económica general i que ac;ó no és alien a nosaltres, en
el sentit que depen de I'Estat central. Jo li he dir una cosa :
reivindiqui, reivindiqui, reivindiqui; agafi exemple de Catalunya, perque crec que no van tan malament, quan més reivindiquen més tenen, alIó que es diu en caste!la "el que no
llora no mama. n Revindiqui, amb a0 tindra el meu suport,
ac;o li pue ben assegurar. És cert, i estic totalment d'acord
que hi ha hagut una caiguda quant a les inversions reals a
la nostra comunitat autonoma pel que fa a inversió pública
des del Govern central d'un 50%, o tal vegada més. Per
tant, on ha anat a0? Evidentment, el que he dit abans, a
pagar l'Expo, les olimplades; a0 ha representat alguna cosa per a la nostra comunitat? Em sembla que res de res. En
aquest sentit no s'ha de venir aquí d'una forma tímida per
dir no reivindic res, no, reivindiqui, ti donarem suport en
aquest sentit, jo almanco li donaré suporto
Se m'ha ences ja elllum groc i ja se m'encen el vermell
-acab tot d'una, Sr. President. Jo li faré un símil cinematografíc, de peHícules que estan en aquest moment de moda,
que són: Instint Basic deIs agents económics d'aquesta comunitat, mantenir el nivell de la nostra indústria, principalment de la indústria turística i tat alló que l'envolta; instint
basic deIs agents socials d'aquesta comunitat autónoma,
mantenir en primer Uoc el seu 110c de treball, en segon !loc
el poder adquisitiu avui molt minvat. Per tant, Sr. President, reivindiqui en el sentit económic davant Madrid.
Ja per acabar li he de dir -perque hi hauria mol tes coses que ti podria dir- que en el seu discurs vaig notar a faltar algunes qüestions que les va tocar de passada i altres en
les quals no va entrar a fons, no hi va entrar a fons, va centrar-se fonamentalment en la qüestió económica, i també té
molt a veure amb la qüestió económica per a les illes menors que s'acceleri el procés de les transferencies de competencies als consells insulars de les illes menors, i supós
que a Mallorca també. Jo només li he de dir que tindra el
meu suport en tol alló que sigui per fer país i per mantenir
i augmentar l'activitat económica dins un equilibri amb
l'entorn i el medí ambient.
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Peralta, per favor, acabi. Hauré de descomptar el
temps del seu company de grupo
EL SR. PERALTA 1 APARICIO:
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Acab tot d'una, Sr. President. No aubti que tindni el meu suport en els moments que li siguin diftcils per defensar aquestes qüestions. Només li he de dir que sí féssim un
símil -no cinematografíe, en aquest cas- vostes, el Govem
d'aquesta comunitat, s6n el purgatori, i després del purgatori ve la gloria, i n'hi ha d'altres que són l'infern, darrera
d'aquest no sé que hi ha.
EL SR. PRESIDENT.
Gn\cies, Sr. Peralta. Passam al tom del Diputat Sr.
Pascual.
EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS:
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Es pot dividir en
tres parts la intervenció d'ahir del president de la Comunitat Autonoma, Molt Honorable Sr. Gabriel cañellas. Durant la primera part va exposar, va fer una analisi de l'economia balear durant els anys vuitanta i va manifestar que si
bé es va produir dins un marc d'eufória general del segon
quinquenní, la nostra acceleració va ser superior a la del
Regne Unit, Alemanya, al conjunt de la Comunitat Económica Europea.
Respecte d'Espanya no en va parlar, en va parlar poc,
va dir que havia estat superior, i jo aquí vull dir que respecte d'Espanya els anys 1986, 1987 i 1988, hem crescut més
que la mitjana espanyola; 1989, 1990 i 1991 hem crescut
menys. Durant els anys 1990 i 1991, els quals formen part
de la seva analisi durant la segona part de la seva exposició,
el creixement de la Comunitat Autónoma de les Illes Balears ha estat el de la que fa setze respecte de les desset comunitats autónomes. Sobre una mitjana del 6'3 hem crescut el 5'1 i aixó tenint en compte que la fundació FIES, que
és la que ha fet aquest estudi, dóna un creixement de 3'8
per a l'any 1991, 1'3 l'any 1990, quan el Sr. President va dir
que el que havíem crescut el 1991 era prop d'1'4. Si aixo és
aro, més 1'2 del 1990 ens quedam amb 2'7, o sigui, aproximadament a la meitat, per als anys 1990 i 1991, del que ha
crescut Espanya.
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PerO després diu que no feim cap reivindicació, no feim cap reivindicació. És ciar, prop encara és el temps de la
signatura del Pacto Autonómico PP-PSOE, que no nega el
mateix nivell d'autonomia que tenen a catalunya, País
Basc, etc., altres comunitats autonomes. Jo vull recordar el
cas d'Aragó. Aragó, en aquests moments, el Partit Popular
d'Aragó, el Partit Aragones Regionalista i Esquerra Unida
estan [ent la reforma de l'Estatut, pero la reforma de l'Estatut, no com diu el Pacte Autonómic, i el Partit Popular
d'Arag6 vota a favor d'una reforma de l'Estatut com la que
varem fer aquí i que varem aprovar dia 29 de gener del
1991. j
Pero aquí ho hem fet a l'inrevés, Sr. President. No sé si
per falta de convicció o perque esta a les ordres del Sr. Aznar -que és el seu cap de files-, no sé per quina raó pero
primer feim la reforma de I'Estatut, poes mesas després de
les eleccions deim que no va aquesta reforma de l'Estatut.
Molt Hble. Sr. President, voste i el seu Govern es queixen
pero no reivindiquen, voste i el seu Govern parlen d'injustícia perque realment n'hi ha peró per un plat de llenties
signen el que el Govern central o el Partit Socialista els posen damunt la taula.
També podríem parlar del finan~ment, el deixarem
per més tardo Durant la tercera part, vos te, Molt Hble. Sr.
President, va concloure que som els qui tenim millors perspectives de futur; i va fer algunes propostes que analitzaré
a continuació. Efectivament, voste va dir que continuam
pertanyent a aquest club escollit de regions europees la solidesa económica de les quals ens permet aguantar els embats de l'exterior, amb aixó estic d'acord, Sr. President. Les
illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera són quatre fórmules u i ho són perque tenen unes condicions naturals i socioeconómiques privilegiad es que les han fet líders
en turisme i que si gaudeixen d'un nivell de manteniment,
si aquesta maquinaria gaudeix d'un nivell adequat es pot
convertir en el futur en centres de noves tecnologies, en definitiva, en centres de decisió.

Aixo vol dir, de moment, que la primera reflexió que
aquí, quan ha hagut una expansió, l'ona ha estat més grossa, qua n hi ha una depressió o una recessió l'ona també és
mes grossa. No podem parlar, per tant, com a primera conclusió, d'economia sostinguda. Fins ara, el que hem fet ha
estat una economía que no ha estat constant sinó que ha
estat en dents de serra.

La meta general de millorar la qualitat de vida a través
de la integració deIs sectors econ6mies i atorgar una expressió o prioritat a la defensa del medi ambient és compartida per Unió Independent de Mallorca, com també ho
és l'objectiu d'impulsar el sector de noves tecnologies. No
hi ha diferencies aquí, passa que una cosa és predicar i l'altra és donar-la. El problema no és de cotxe, Sr. President,
el problema jo crec que és de conductor. Així, sincerament,
li explicaré per que.

Durant la segona part, que va ser l'analisi del 1990 i
del 1991, va parlar de Madrid, i voste sap, Sr. President,
que jo estic d'acord amb el que diu de Madrid, igualment
que hi estam d'acord tots els nacionalistes. Voste va dir que
no teníem els instruments de política monetaria i fiscal,
d'acord; voste va recordar l'existencia d'una balan~ fiscal
de prop de 100 mil milions de pessetes cada any que se'n
van i no tomen, d'acord; voste va recordar que el conjunt
de la inversió pública ha augmentat aquí un 0'9%, en canvi
a la resta d'Espanya ha ha fet amb un 7'1 des del 1985 -crec
recordar, d'acord. Que rebem? 28 ecus de la Comunitat
Económica Europea quan Espanya en reb 280 per persona.

Com es poden integrar els sectors económies si el seu
partit fa unes promeses electorals en defensa del petit i
mítja comerct i que pocs mesos després de les eleccions incompleix flagrantment i situa els metres quadrats davant
grans superftcies comercials a un nivell tan aH com el que
hi ha a Fran~, que és el país europeu que en té més?, com
és aixó? Voste, Sr. President, va dir ahir: "Els defensors
més estrictes del mercat em suggereixen que el mercat mateix faci l'ajustament." No compartim tota aquesta opinió ja
que si bé és certa, en ess~ncia podria ser molt dolorosa. Naturalment, aixó anava per l'excés d'oferta turística i no anava pel comerct, i jo em pregunt, Sr. President, per que a uns
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protecció i a uns aItres lliure mercat absolut? Sr. President,
així no integrara els sectors economics.

per aixo, tots els qui participam, en principi, hem de ten ir
autoritat moral que, en el cas deis governants, la dóna una
acció honesta al servei de la coHectivitat.

Per que, Sr. President, va recollir amb gran pompa premis a les illes protegides i després demostra que és el mo-

tor de la reforma de la Llei d'espais naturals en sentil desproteccionista, per que? Per que, Sr. President, es retarda
tant el Pla d'ordenació de l'oferta turística, el qual vol llevar drets d'edificació aquí els tenen? 1 vol a tota pressa que
uns poc propietaris que avui no tenen aquest dret a edificar
puguin fer urbanitzacions, puguin construir xalets o camps
de golf a través de l'esmentada reforma de la Llei d'espais
naturals. És beneficiós aixó per a les Illes Balears o sera
perjudicial per a la imatge proteccionista que II va donar la
Llei? Recordin la propaganda: un ter~ de les Balears protegit.
Li contaré una anecdota: un assistent mallorquí a un
acte celebrat a Franckfurt el passat dia 21 de setembre en
cornmemoració del dia alemany del medi ambient em contava que els tour-operators i també estudiosos del turisme li
preguntaven a veure si la substitució de la Sra. Maria Antonia Munar com a consellera de Cultura valla significar un
canvi en la política proteccionista dels nostres espais naturals. Aixo ha deien a Alemanya i ha deien alemanys, Sr.
President. Voste ha reflexionat a veure quin cost d'imatge
pot suposar per a les Illes Balears la reforma de la Llei
d'Espais naturals? També vull posar en relleu que voste va
dir que les empreses de tecnologia punta cerquen per a la
seva implantació llocs amb qualitat de vida elevada. Voste
ereu possible, Sr. President, que vendran aquestes empreses
a les llles Balears si el Govern balear continua amb aquesta
( ...) construccionista, destructor d'espais naturals i del nostre litoral com també se'n dedueix del Pla de ports esportius afavorit pel Govern?

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats, cada vegada esta
més ciar que les Illes Balears vivim d'un producte que té
quatre noms i que són Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. La competencia ja no és d'empresa a empresa, és
de regió a regió, en aquest cas és de cada una de les illes
respecte d'altres comunitats, regions o nacions. Aquí és on
s'ha d'aplicar el concepte de qualitat, voste ho va dir. Ara
bé, Sr. President, he dit que el nostre producte no són els
hotels ni les nostres platges considerades ailladament, sinó
que són cadascuna de les quatre illes, i per a aixo no basta
amb una política de modernització, d'altra banda necessaría, com tampoc la racionalització de l'ús del nostre patrimoni, com tampoc la millora i creació d'infrastructures,
serveis o equipaments. A més a més, Sr. President, fa falta
un projecte suggestiu de futur, un projecte que sigui capa~
de generar la iHusió de pertanyer a un poble, fa falta generar un impuls moral, perque la societat civil treballi tot en
la mateixa direcció, que no pot ser d'altra que la construcció del nostre país a través d'un refor~ment de la nostra
identitat nacional balear.
Pero per a aixo des del Govem s'han de convencer que
els interessos generals de cadascuna de les llles Balears estan per damunt l'individualisme i l'oportunisme de negocis,
i aquest convenciment ha de venir d'un dialeg entre societat i polítics basat en la mútua exigencia i confian~ perque,

L'any 1987 li vaig dir, Sr. President, des d'aquesta tribuna, que voste havia exercit una funció de lideratge a la
nostra societat durant els seus primers quatre anys de goyerno Avui li he de dir, Sr. President, que una vega da guanyades per majoria absoluta les esperad es eleccions autonómiques voste ha iniciat una acció de govern on en casos
importants priven interessos de minories o d'uns poes per
damunt deis interessos coHectius, on priva l'oportunisme
de negocis sobre el que vol la majoria del nostre poble. Jo
li he citat casos com la reforma de la LEN, el Pla de ports
esportius o el canvi d'actitud amb notori frau electoral respecte de l'entrada de grans superficies comercials. Una vegada guanyades les eleccions autonomiques voste ha despreciat l'ajud de la Plataforma Cívica per a l'Autogovem,
constituida per la practica totalitat de les forces economiques, socials i culturals, quan demanava una autonomia del
mateix nivell que té Catalunya o el País Basc en aplicació
de l'elemental principi que tots els espanyols tenim els mateixos drets.
.
EL SR. PRESIDENT:
Li prec que acabi, Sr. Pascual, per favor.

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS:
Sí, un minut i acab, Sr. President. S'ha oblidat el seu
Govem de l'optimització deIs recursos quan en els pressuposts del 1992 la despesa corrent ha crescut un 39'2%,
quan els assessors han crescut quasi un 30%, i més n'hi pouria dir, pero ho hauré de reSumir.
Amb tot aixo, com es pot demanar un pacte a la societat civil per anar tots endavant? Aquí fa falta una rectificació. Jo, Sr. President, pens que totes aquestes coses que he
exposat i algunes que he hagut de deixar es podrien resumir
amb la imatge que la majoria absoluta l'ha fet volar per damunt els núvols, i qua n una persona es troba per damunt
els núvols veu el sol i aixo li pot generar eufories, pero el
que passa també, en aquest cas, és que els nuvolats li impedeixen veure el que passa aterra.
Aquesta és en definitiva la impressió que jo vaig treure
del seu discurs d'ahir. En bé de tots esper un aterratge
avíat. Si rectifica, Sr. President, llavors creure en el seu missatge d'optimisme que va donar ahir; així sia.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gracies, Sr. Pascual. Per acabar el tom d'intervencions del Grup Parlamentari MIXT, té la paraula el Sr.
Vida!.
EL SR. VlDAL 1 JUAN:
Gracies, Sr. President. Molt Hble. Sr. President de la
Comunitat Autónoma, Sres. i Srs. Diputats. Com que avui
parlo aquí no com a portaveu del Grup MIXT sinó que ex-
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clusivament com a representant de la FIEF, l'única forc;a
política autoctona a les Pitiüses representada en aquest
Parlament, vull dir al Molt Hble. Sr. President ja d'entrada
que jo i la formació política a la qual represent mantenim
la mateixa postura que varem expressar quan ara fa més
d'un any va tenir lloc la seva investidura i la que varem reiterar l'any passat en un debat similar a aquest, quan varem
optar, en primer Uoc, per una extensió positiva a l'espera
del que fes l'executiu respecte de la polftica insularista que
nosatres defensam i se'ns va dir que vos tes la compartien, a
aquesta política, apart, com és logic, del grau satisfactori de
la gestió de govern en general i en relació amb tota la Comunitat Autonoma. Perque ser insularista -com he dit altres vegades- no vol dir ser insolidari.
Encara no estam a l'equador de la legislatura, continuam otorgant-li el marge de confianc;a que entranyava la
nostra postura inicial, pero li hem de ser sincers, tenim a
hores d'ara, més preocupacions que mai davant el futur de
la nostra comunitat autonoma tal com la volem nosaltres,
perque si de veritat volem arribar a tenir una autonomia
que passi per totes i cad as cuna de les illes hem de comenc;ar per no conformar-nos -per al conjunt de la nostra comunitat, s'entén- amb tenir una autonomia de segona classe.
Jo, Sr. President, no li parlaré de símils cinematografíes i molt menys d'Instint Msic perque, com que l'he vista,
em sembla que tal vegada podríem citar Faust i aquestes
coses, aquest seria més apropiat pero jo també he d'expressar la meya disconformitat amb aquest pacte autonomic
que varen fer amb el partit que governa al nostre estat. Ja
sé que de vegades, aixo ho diré en castella: a la fuerza ahorcan, pero jo el que li vull dir és que diffcilment es pot dar
per part de qui té por, i com que sempre i des de la nostra
perspectiva política volem una descentralització i que es
passi a les illes on hi ha els organs de govern de cadascuna
de les illes el que rebi del Govern central, li voldria dir en
aquest aspecte el que li he dit abans: que si no se'n té, difícilment se'n pol dar; i quan es tingui jo li vaig agafar la paraula el dia de la seva investidura i a aquest respecte el que
si que li vull dir, i aqui estan les ombres de futur, ens preocupa -ho he dit altres vegades aqui- que no s'hagin arribat a
aclarir aquestes noticies sobre la manera com es faran les
transferencies als consells insulars, em referesc a all0 que
hi havia a la premsa a final de juny d'aquest any quan es
parlava de la creació de nous organs per a la gestió de les
qüestions que es transfereixin als consells insulars en referir-se a uns projectes de llei que té el Govern balear sobre
organització i funcionament intern deIs consells. No em
vull estendre en aixo, el Sr. President es va referir ahir més
a la vessant economica -una qüestió de la qual no dubto
molt, la veritat- pero li vull dir que des de la nostra perspectiva aixo ens té preocupats, ens té preocupats de veritat.
Aquesta és una incügnita que fa falta que s'aclareixi.
Centrem-nos en l'aspecte que ahir va tocar el Molt Hble.
Sr. President: la situació economica. Jo esper, Sr. President,
que no dira com va dir l'altre dia qua n hi va haver la seva
compareixenc;a, que ha aprofitat un discurs del president
González perque aquesta vegada si digués que l'havia assessorat Solchaga no se n'hauria parlat, del regne d'Espanya,
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crec jo. Pero sí que Ji voldria fer unes matisacions a aquest
respecte.
La situació economica, voste va dir: "Hem de centrar
els nostres esfor~s en el turisme", d'acord, és un monocultiu pero fíns ara és l'únic que economicament ens ha resultat rendible. No obstant aixo Ji he de dir en aquest aspecte
que en el programa electoral de la Federació d'Independents d'Eivissa i Formentera hi figurava una cosa que té un
reflex en el Pla d'ordenació de l'oferta turística, perque és
indispensatlle aquest instrument, sobretot també per arribar a fixar un límit de fins on podem continuar rebent turisme, apart de la qualitat també la quantitat. Jo en aquest
aspecte li voldria preguntar -i aquest no és el motiu pero,
millor dit, no és el moment- quan es presentara aquest Pla
d'ordenació de l'oferta turística de les illes d'Eivissa i Formentera.

Nosaltres presentam propostes de resolució sobre els
objectius que voste ahir va considerar prioritaris per al Govern que vos te presideix. Nosaltres volem fer una critica
constructiva, sortosament tat el que es diu aquí s'enregistra, perque si no fas aro, de vegades, jo que parlo deIs Altos
deis Golán i em surten per la Franja de Gaza, i no és aixo.
Jo, si parlo deis Altos del Galán parlo deis Altos del Galán, i
si em vull referir a la Franja de Gaza ho faig perque ha puc
fer, pero quan no ha faig no és aro.
Per tant, el que vull dir és que quedi ben clar que ara
entraré en l'analisi -si em dóna temps, i supo s que no em
descomptaran el de les altres intervencions-, és una critica
constructiva cenyida als mateixos objectius que va assenyalar voste ahir -ja s'ha ences elllum. Després d'un repas que
va fer voste de la satisfactoria evo lució de l'economia balear, primer des d'una perspectiva historica i llavors ha va
centrar en una previsió de futur bastant optimista, jo no
vaig entrar en aquest tema. Voste va fer una crítica que
compartesc a la política economica del Govern central, pero jo li vull dir una cosa si em donen temps: no caiguin en
els mateixos errors que vostes denuncien. Per exemple, voste va dir molt clar: No distorsionem o millor dit, el Govern
central ha distorsionat l'assignació de recursos; jo els deman per favor que no caiguin en la mateixa cosa, i vostes
m'entenen perfectament.
La pressió fiscal del Govern central, no creln més imposts, i sobretot, senyors del Govern, Molt Hble. Sr. President, que la retorica de les paraules tingui correspondencia
en la practica, en els fets. Per que die aixo? Senzillament
perque no tenim temps, perque fins i tot sense saber-ne,
d'economia, i jo no tenc assessors, de moment, economistes, pero llegesc bastant el que diuen i es tic d'acord amb aixo de potenciar el turisme, en modernització i reestructuració del comere; petit i mitja, etc. Pero quant a aquest parc
tecnologic un economista i rellevant polític, que voste i jo
coneixem perfectament, va dir senzillament no fa moIt, fa
uns mesos: "Rechaza que las Islas puedan llegar a tener cualquier tipo de industria que aporte uns ingresos significativos e
incluyen en este capítulo el tan trafdo parque tecnológico para el que, asegura, no existe ni el adecuado soporte universitario, ni hay perspectivas de que se pueda crear." Jo no sé, jo
no som tecnic en aixo, jo voldria, perque jo som partidari
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de la imaginació en el poder -en aquest cas- que funcioni
aixo, voldría que funcionas, pero quí sap més que jo -o al
menys els fets ho han demostrat- pareix que no hi tenia
massa confian<,:a.
Estic completament d'acord amb el punt dos en l'aspecte de desplegar el nostre sistema educatiu, d'investigació i de la cultura -acab de seguida, Sr. President- i també
estic molt d'acord, Molt Hble. Sr. President, que hem de racionalitzar l'ús del patrimoni. Jo aquí -i veuran les propostes de resolució- me'n record de seguida si parlam de patrimoní arquitectonic, altres han parlat de patrimoni natural
-jo no hi vaig abundar- pero en l'arquitectonic me'n record
sempre del castell d'Eivissa, i me'n record d'altres projectes
que ja he vist. Aquesta priorització que el Govern central
no ha sabut fer amb des peses alegres, etc. Jo en aquest moment no el puc llevar de la meva ment.
Estic en el punt quart, i n'hi ha siso Com que vull abusar de la paci~ncia, apart de la d'aquesta cambra, de la del
Sr. President del Parlament, interrompré la meya disertació
per dir alguna cosa, esper que en tom de replica podrem
completar aquestes impressions que ens van mereixer el
seu discurs d'ahir, la seva intervenció d'ahir, i sobretot podrem completar aquestes matisacions que hem de fer als
seus objectius, als objectius del Govem, per poder ser solidaris o no -si esdevenis el cas- amb la seva acció. Llavors
tomarem, moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Molts gracies, Sr. Vida!. Té la paraula el Sr. President
del Govem.
EL MOLT HBLE. SR. PRESIDENT DEL GOVERN
DE LA COMUNITAT AUTÓNOMA (Gabriel Cafiellas i
Fons):
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Quin dubte hi ha
que si fóssim a un altre parlament i una aItra fos la majoria,
abusant deIs avantatges del Reglament, jo em podria ara
quedar callat i deixar els tres senyors diputats del Grup
MIXT amb mig discurs fet i mig dins la butxaca, i ningú no
em podria, en absolut, tatxar d'aprofitat, simplement de reglamentarista. Pero no som així, no ho vull ser i almanco
perque les contestacions són relativament difícils, encara
que només serveixi per donar peu perque puguin acabar les
seves intervencions i no es quedin tots pel capital quatre,
que puguin acabar el cinc i el sis, tractaré de donar-los
complida satisfacció.
Difícil és respondre als tres al mateix temps, distintes
han estat les intervencions, pero vull entendre que hi ha un
Grop MIXT, o una part del Grup MIXT, que dóna suport,
que creu, que considera, que el missatge d'esperan<,:a és valid. Un missatge d'esperan<,:a que és valid, perqu~ seria molt
trist veure sortir aqur un president en nom d'un govern i
d'un grup majoritari llen~l en ma a dir: senyors, aixo no té
remei, no crec en la societat d'aquest país, no hi ha esperan~ per a ningú. Perque aixo no és així, perque n'hi ha.
Perque és cert que hi ha signes que ens són contraris, és
cert -com així ens ho ha dit el Sr. Peralta- que hi ha infor-

macions que poden ser preocupants, les que ell ha dit de
l'índex de preus i qualcunes més, en podríem treure més
pero precisament algunes d'aquestes són precisament fruit
de la política economica que aquí criticarem, una política
economica que perjudicava índubtablement l'índex de
preus, que feia que aquest pujas, perque quan nosaltres
parlavem precisament d'una inflació desbocada ens referÍem que increments com el de l'IVA i increments com els
que s'han vingut a produir amb tota la política fiscal duien
precisament a aqueixes conseqüencies.
També una part del Grup, o dues parts del Grup, dues
terceres parts, m'inciten a ser reivindicatiu. Cadascun amb
matisacions, uns reivindicatius tan sois i els al tres molt reivindicatius. Jo puc ser reivindicatiu i crec que quan aquí hí
va haver un debat sobre el Pacte Autonómic, vaig ser prou
reivindicatiu, tan reivindicatiu que, inesperadament per
qualque sector d'aquesta cambra, vaig dir que el Pacte era
positiu pero que el Pacte era insuficient i que el Pacte era
insatisfactorio Continuam amb les mateixes, no hem canviat
en absolut d'opinió. També vaig manifestar llavors els meus
dubtes respecte de quin temps faria falta per veure complit
aquell pacte, un pacte de minims i, efectivament, aquell
pacte s'allarga, la tramitació esta en tramit, per ser reiteratiu, pero sense una gran il-lusiÓ, sense una gran expectativa.
Fins i tot tindria els meus dubtes a l'hora de pensar si es
tracta simplement d'allargar aquell tema, a veure si vénen
les eleccions i s'ha de tornar a comen<,:ar de bell nou, Déu
no ho faci, com que parlen d'allargar les eleccions i complir
amb els terminis corresponents, és molt factible que vegem
el compliment d'aquesta lIei, acabada i enlIestida dins
aquest pedode, i tinguem encara sis mesas perque abans
d'afrontar unes legislatives noves tenir, almanco, feina feta,
feina acabada.
M'hauran de perdonar si em reiter en les manifestacioÍls d'ahir i no reclam, almanco mentre no em donin més
motius, una capacitat de fer política economica, un banc
central, competencies en política monetaria, perque aixo,
poc més poc manco vendria a ser reclamar des d'aquesta
tribuna ni més ni manco que una independencia quasi total
i absoluta -o total i absoluta- i, si bé, un no sap mai amb
que el poden empenyer, encara cree que no estam en aqueixes circumstancies, almanco no el meu grup, pot ser que a
la millor, a for<,:a d'incompliments ens arribin afer creure a
tots que no hi ha més camí que aquest i aquell dia, Sr.
Peralta, aquell dia, Sr. Vidal, no passin pena que si aixo
s'ha de fer per reclamar els drets d'aquesta comunitat, i no
ens deixen altra alternativa, a la millor no quedara més remei que fer-ho. Qualque vegada, en conversacions privades,
i aquí va ser el primer portaveu socialista en aquesta cambra, avui representant de Balears a la presidencia, com a
socialista militant, del Congrés, ja Ji varem dir que a la millor no ens deixarien altra alternativa i ens contestava també en broma: ets capar; de dir-ho de bon i de veres. Déu faci
que no haguem de perdre aquest sentiment de sentir-nos
encara un país balear, pero també un país més gran i orgullosos de pertanyer-hi.
També a to15 dos els podria fer, una altra vegada, retuda compte que si en el discurs no es va tocar, si a la intervenció d'ahir no es va moure el tema tan delicat, tan impor-
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tant i tan deeisiu de l'autonómia dirigida cap a les illes menors, és perqué crec que un no ha de mirar de ser reiteratiu. Hi ha en marxa aquell procés, han entrat i entraran en
aquesta cambra en aquell període legislatiu totes les lleis
amb les quals ens comprometérem de les quals comen'S<l a
estudiar ja el Govem el segon paquet perqué hi puguin entrar tan avíat eom les altres hagin acabat la seva funció. Per
tant, els deman que tinguin en compte que aquell programa
és prou complicat, desgraciadament, tal vegada si l'haguéssim de fer com el de l'Estat, el de les comunitats autonomes hauríem alleugerat molt el temps i ja hauríem aconseguit moltes més coses que amb la fórmula que -afortunadament o desgraciadament, amb més garanties també, pero
amb més complicació- va establir el nostre Estatu1. Per
tant, quedin tranquils que aquell terna no ha acabat en absolut.
Una precisió al Sr. Vidal, no val en absolut quan un
planteja una iJ.lusió o una esperanc;.a o un camí cap al futur, com és res de nou, sinó una reiteració com és intentar
dur les nostres illes cap al camí de la tecnologia, treure tan
soIs un retall de diario Els diaris no sempre recullen les rectificacions que els propis autors de la lletra i de la música
fan l'endema a les declaracions que surten. Jo que, com
vosté sap, lenc relació directa amb l'autor d'aqueixes manifestacions, puc reafirmar-li que aqueixes varen ser ampliament i rot~ndament desmen¡ides, i endemés jo li diria que
tal autor d;aquestes suposades informacions és un deIs qui
més empeny en aquests moments i des del principi un camí
com aquest, com l'únic camí de reindustrialització del nostre futur.
Vull fer -per acabar- unes reflexions al Sr. Pascual.
Crec, com voste, que les nos tres illes, la societat que pilota
les nostres-illes són pilots de fórmula u, crec que ells, com
el Govem que presidesc, no tan soIs predica sinó que dóna
també (oo.). Pero em pareix demagogie que s'utilitzi eom
vos te utilitza arguments com el de la reforma de la Llei
d'espais naturals, el Pla d'ordenació del turisme i fins i tot
l'assignació de taran nas de creaeió d'urbanitzaeions. Ja deia
mon pare que el que no s'arregla amb l'ortografia ho arregla la sintaxi.
Dic que em pareixen arguments prou demagogies perque -em cregui- si nosaltres presumim, perque hi ha motiu,
d'un 33% o un ter~, com ha dit voste, és un trenta-tres coma i no sé quant, d'espai protegit, la modificació plantejada
de la Llei d'espais naturals no modifica ni l'esperit ni modifica el percentatge: un 0'09 per mil no és capa~ de fer canvíar ni una cosa ni l'altra. Per tant, continuam podent fer
compaginar una modificació, modificació que, per cert, si
no fos pels vots de qualcú no hauria estat necessari establir-la i tindríem el 33% de l'espai protegít, exaetament
igual i ens hauríem estalvíat tot aquell calaportal, vot que
va ser dut i confirmat a unes eleccions i que va aportar
150.000 vots a un costat i escassament 8.000 a l'altre; per
tant, un referéndum tan important, tan cIar i tan llampant,
que jo no sé com n'hi ha que encara s'atreveixen a continuar parlant d'aquells temes, n'hi ha que quan agafen una
mania, com que no tenen més arguments, s'han d'aferrar a
aquests com si aixo fos l'única cosa que hi hagués damunt
la Tena.
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Afegir a aquell terna un Pla d'ordenació de l'oferta turística, el qual esta a punt de sortir, que el Sr. Cladera i tota
la Conselleria hi fan feina sense cap casta d'entrebanes per
poder-lo treure; confondre'l amb un sistema per facilitar
urbanitzacions i construccions de xalets ja és realment treure els peus fora del test o és que no saben per on s'ha d'anar. Voste va dir que anys enrere hi havía un lideratge, que
hi havia qualcú que era capa~ de fer i de dur endavant la
política d'aquesta comunitat i que ara, aqueixa actuació,
l'hem baratada per un interes únicament i exclusivament
que prirnj l'indivídual en contra del que és col-lectiu. Una
de dues: o voste o el meu grup no vivim en la mateixa societat; de moment la nostra és més amplia, la seva és més
petita, i la societat que nosaltres duim demana imperiosament unes actuacions i nosaltres tenim uns compromisos
electorals, per tant continuarem endavant tant si aixo representa que hi hagi com que no hi hagi qualcú que lideri
aquesta actuació, perque qualsevol actuació que es consideri personal i no de grup és una actuació encomanada més
prest o més tard a perdre's.
Vos te sap ben cert que no som home de mar, pero
tampoc no som home molt deIs aires, trepitjo el terra amb
seguretat, ni els núvols m'han tapat la vista ni em dedic a
fer volar estels. Em cregui, sincerament, ens dedicam tots
en conjunt a complir amb uns compromissos, a fer un programa, a crear les circumstancies, les situacions més adequades, perqu~ aquesta comunitat que, amb dificultats,
amb problemes, amb tota una serie de sectors que a la millor ho passa malament, tingui les mateixes possibilitats i
millors que qualsevol de continuar, ella sí, sent Hder en el
futur, pero no només de les comunitats espanyoles, sinó de
totes les europees. MoItes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. President. En tom de r~plica del Grup
MIXT, el Sr. Peralta té, en primer lloc, la paraula.
EL SR. PERALTA I APARICIO:
Gracies, Sr. President. Tractaré de ser molt breu i
compensar el temps que anteriorment he esgotat. Sr. President, Hble. Sr. President de la nostra comunitat, ara ja tornam afer, ja per darrera vegada, un símil cinematogrMie,
farem l'analisi final.
Jo no he parlat del Pacte Autonomic, cosa que sí que
han fet els altres companys del Grup, tal vegada perque estic en espera deIs resultats del que sera aquest pacte autonomic, evídentment no s'hi pot estar molt de temps, a l'espera. Amb a~ crec que coincidira amb mi. En el moment
en que es va signar aquest pacte autonomic, en la meya intervenció dalt de la tribuna, ja vaig dir que tenia poques esperances en ell, i la realitat ens porta cap a l'analisi que
all0 eren o bé foes d'artifici, necessaris en aquell moment, o
bé era amica que havia de menester el Govern central i el
PSOE davant l'augment de creixement deIs grups autonomistes, de les seves idees i programes; a~ s'havía d'aturar
de qualque forma.
Per tant -ja ho veurem dema- les pro postes de resolu-
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ció que, evidentment s'hi han presentades en el termini que
se'ns ha donat, estaran fonamentalment en dues Hnies, en
dos sentits, seran poques i en dues qüestions fonamentals:
una en el que voste va centrar el seu discurs i en el que crec
que continua sent valid avui, incrementar l'activitat economica de la nostra comunitat autonoma. Per una altra banda
una cosa que no em va agradar i de la qual no ha rallat en
la seva res posta que ens ha donat aquí en la seva replica, almanco en profunditat, que és accelerar la transferencia de
competencies als consells insulars. Crec que a0 és fonamental també perque aquesta dinamització de l'economia
de la nostra comunitat arribi, amb totes les seves conseqüencies i amb tot el seu sentit positiu, a cada una de les illes, crec que a0 és fonamental i, per tant, aquestes resolucions estaran en aquesta línia. Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Peralta. Sr. Pascual, té la paraula.
EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS:
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Missatge d'esperan¡;a? És vlllid, Sr. President, si rectifica. Voste no vol rectifi-

car, d'acord. Pacte Autonómic, on hi ha papers menten barbes, el seu partit ha signat un pacte que no permet a les
Illes Balears tenir la mateixa autonomia que tenen a Catalunya, al País Basc, a Galícia, a Andalusia, a Navarra i fins i
tot a Canaries i Valencia. Aixó és un fet. Voste que parla
aquí dedins, bé, estam acostumats a sentir-lo parlar, el que
pass a és que a fets no. Banc central? No, no el demani, el
banc central, nosaltres no el demanam tampoc, no esta en
el nostre programa.

-

nitzacions, ni a les injustícies que voste diu que jo vaig fer
aquí quan vaig votar, perque del que jo vaig votar en contra
de voste n'hi ha uns que es toquen i n'hi ha uns altres que
no, i n'hi ha uns altres que es toquen que es varen votar per
unanimitat, ni tampoc no defensa el petit propietari perque
hi ha urbanitzacions frustrades a espais naturals que són de
molts de propietaris, aquestes no es toquen, es toquen les
urbanitzacions de quatre senyorots, amia; ¡allegados.
Per consegüent, continuaré parlant, Sr. President, i
m'agradaria que rectificas i si no rectifica possiblement a
les proximes eleccions obtindrem més vots nosaltres i vostes menys, pero no es tracta d'aixo perque ho pagarem tots.
A posta m'estim més que rectifiqui que no que esperem a
guanyar vots a les proximes eleccions.
Respecte d'allo que els núvols li han tapat la vista,
molt bé, d'acord, voste ho ha dir a aixó, jo li dic que santa
Llucia l'hi conservi, pero li he de dir una cosa: al carrer,
aquest color de rosa que ens va pintar ahir no hi és, al carrer hi ha pessimisme, Sr. President, hi ha un sector del comer~ que es veu ofegat, hi ha la petita i mitjana empresa
que es destrueix amb canlcter general, hi ha una multinacionalització de la nostra economia que vos tes propicien; ja
sé que hi ha d'haver una internacionalització de l'economia, perqu~ es inevitable, pero el Govern balear té el deure
de defensar l'empresa balear i l'empresa mallorquina, que
és la petita i mitjana, i aixo vostes no ho fan.
Per tant em sap molt de greu, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Pascual. Sr., Vidal, té la paraula.

Norñés li deman una cosa, que és que el que vbste va
votar dia 29 de gener del 1991, la reforma de l'Estatut, que
ens dóna un nivell de competencies com Catalunya i el País
Basc, ara ho mantingui, que voste ha rectificat i ha fet un
mal servei al poble. Ara ho fa a l'inrevés el Partit Popular,
després de les eleccions, A Aragó hi va haver una manifestació de 7.000 persones -ha hem de dir tot- pero a Aragó
han dit que no als pactes autonomics, millor dit, varen entendre els pactes autonomics pero a Aragó fan una reforma
de l'Estatut, com el de Catalunya, com la que varem fer aquí, Sr. President. O sigui, torni a a110 que volía abans de
les eleccions.
Llei d'espais naturals i eleccions. Sr. President, jo no
em consider un fracassat en les eleccions, no, perque en
tres mesos un partit no conegut va treure un diputat, ens
varem convertir en la quarta forc;a política, no som un fracassat. Respecte a aixo no té res a veure que voste vol modificar la Llei d'espais naturals i vol que es facin més urbanitzacions -mantenc allo deIs interessos, Sr. President. El
problema que es trobara voste a la societat és que per fer
un pacte amb la societat civil, per anar endavant aquest
pacte ha de ser !leial, hi ha d'haver una transparencia i hi
han de primar els interessos coHectius; voste ha romput aixó, voste defensa interessos que no responen a la majoria
de la societat, i li dic així de clar, Sr. President, i perdoni
que ti digui, perque aquesta modificació de la Llei d'espais
naturals no respon a criterís objectius ni a críteris d'indem-

EL SR. VIDAL 1 JUAN:
Gracies, Sr. President i grades a tots, i també al Molt
Hble. Sr. President de la Comunitat perque amb la seva intervenció ens permet acabar la disertació, no trop una altra
paraula. Bé, jo li voldria dir, respecte d'alló que m'ha contestat, en primer lloc que sobre aquesta transferencia als
consells insulars, si ho recorda, que rany passat un joc de
paraules sobre l'estat de la Comunitat Autonoma o la Comunitat Autonoma en estat, jo li vair dir a veure si rompia
aigües, en aquest aspecte, si ho recorda. Jo enguany no voldría per a l'any que ve haver-li de dir, sobre aquest tema,
que com que ara el Govern central -amb el qual jo també
em fic, de vegades- amb aixo de l'avortament dóna certes
facilitats, que estiguéssim en un estat d'angúnia tal que poguéssim avortar. Amb aixó em pOl entendre perfeClamenl.
Sobretot el que he dit abans, quan es faci una transferencia, que sigui a una autonomia no dirigida a distancia
com aquestes joguines, aixó que quedi ciar. Una altra cosa
que voldria aclarir, la qual m'ha deixat tranqil per una banda pero per l'altra intranquil, éS que aquesl senyor que voste coneix i que jo també conee i amb el qual voste té ara
més contacte que jo, el dia següent va rectificar, rectificar
és de savis, pero, carall, una persona que té uns convenciments tan forts en una cosa que al dia següent amb una trucada telefonica ho canvil, bé, m'ha deixat tranquil perque si
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es pot anar per aquest camí de la imaginació, que no deixa
de moment fer altra cosa aixo, pero aquesta innovació tecnologica etc, estupendo
Pero m'ha deixat intranquil perque al mateix temps
aquest senyor el mateix dia -i aixo estA en grans titularsdiu: "Balears ha de ser més ecologista que ningú per garantir el seu futur economic." Aixo ho va variar aquest senyor
el dia següent, ho va manten ir, aixo és segur que m'ha quedat. Bé, bromes apart i centrant-nos en el punt quart, perque si no no arribarem al sise -ja hi tomam a ser-, jo li voldria dir que aquí on diu: hem de corregir eIs desequilibris
comarcals i hi preveuen o hi destinen 2.500 milions perque
apart deIs plans globals hi hagi actuacions especifiques i realistes per compensar aquests desequilibris, tinguio en
compte el que he dit abaos, allO de les prioritzacions, i em
sap greu haver-ho de repetir aquí, perque no es tracta de
continuar amb un debat que tenc fa dies, pero pensin en el
deticit d'equipaments socials i culturals que tenen les Pitiüses, pensio abans en aixo abans d'inversions, sí, que són ioversions que generen des peses corrents, un increment de la
burocrAcia, etc. Pensin aixo i tindran el meu suporto
Estic completament d'acord que s'ha de millorar i crear infrastructures i, finalment, en el punt sis~ -i acab, Sr.
President-, i aixo no ho puc deixar de dir, en el punt sis~
allA on es diu: "Millorar els serveis i els equipaments" es fa
una menció especifica que diu: "Com la millora sanitAria a
l'atenció als minusvAlids i aIs més indefensos, en tot aixo el
(... ) ha de ser referit a l'assistencia sanitllria que, com a mfnim sigui assimilable a la deIs paisos d'origen deIs nos tres
visitants." Jo he de fer una crida aquí per Formentera, que
no ens recordam de molts de desequilibris, pero pensin que
a Formentera hi ha actualment en construcció un centre de
salut que fa la Comunitat Autonoma pero que és precís
també anar a l'Administració central i aconseguir per a
Formentera, entre totes les administracions, tenir·, per favor, un grau d'assistencia perqu~ no hagin de dependre
sempre els malalts i els ferits greus de l'evacuació.
Aixo per último GrAcies per la seva paciencia, i només
vull acabar per dir-Ios aixo: facin cas a aquestes observacions que els he fet en nom de la meva formació política, i
ja sé, ens ha va dir el Sr. President l'altre dia, que llegim
menys i que treballem més, nosaltres procurarem treballar i
sobretot que no els puguin dir a vostes que teoritzin menys
i que facin més. Molles grAcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Vidal. Pel tom de
raula el Sr. President.

contrar~plica,
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que sí que funciona, i a altres bandes no tant, pero no havia
ni pensat per un moment que també ha reconeguessin els
grups de l'oposició. Vagi per endavant, dones, el meu agralment, perqu~ un esfor<; tan gran com s'ha fet al llarg d'aquest anys per poder gaudir d'informacions fidedignes, d'informacions que diflcilment sÓn rebatudes, ens serveixi per
poder clarificar les idees.
El que a mi em preocupa és que no sé si he d'anar del
cinema al quirOfan o del quirOfan al cinema. Pero una de
les dues Gi)ses em tocara, o les dues; perque amb el tema
del Pacte Autonomic s'insisteix una vegada i una altra en la
necessitat de tenir permanentment presents les illes menors com si eIs grups majoritaris no tinguéssim ni aqueixa
capacitat ni aqueixa voluntat. Bé, ha he dit abans, jo crec
que poden estar tranquils perqu~ la nostra actuació esta
programada i no cerca en absolut camins o no va dirigida a
cercar camins per complicar aquesta actuació que permeti
que les illes menors tinguin la seva propia autonomia i com
més aviat millar, sinó tot el contrari. Endemés, no haurem
de menester passar pel quirOfan, no haurA de ser cap part
dificil, no tan soIs perque seria contrari al pensament de
molts de nasal tres no farll falta cap record, ni tan soIs una
cesllria ni un forceps. Sortirll un part natural, no un parc
natural, perque ja n'hi ha prou, un part natural que, em
cregui, sera del gust de quasi tothom, perqu~ de tothom
mai no ha és possible, i si ha fas sempre en trobanen qualcun que ha neglls per cridar l'atenció.
El que a mi em consta és que encara, des d'aquí, des
d'aqueixa mateixa tribuna, es pugui dir que hem signat un
pacte que imepedeix tenir la mateixa autonomia que qualsevol altra comunitat autonoma, perque aixo és un altre acte de demagogia. Hem signat un pacte per ampliar l'autonomia. Insatisfactori, complet, positiu, pero no hem signat
cap pacte per dir: aquí s'acaba tot; aquesta és una passa
més, sí, aqu"í s'acaba tot, no; i si a Aragó ha fan d'una altra
manera i si a qualcú li agrada mé que se'n vagi a viure a
Aragó. A aquesta comunitat es fa, de moment, d'aquesta
manera; a qui li agradi més anar als aires del Moncayo que
se'o vagi i a la millar sera molt més sa, igual que ho és el
xorís.
Péro en aquesta comunitat -repetesc- continuarem per
aquell cam1, fent passes endavant, tates les que facin falta,
dedicant-hi tot el temps que faci falta, sense renunciar absolutament a res i estam disposat a liderar, aixo sí, qualque
dia, a la millor abans del que molts es creuen, aquest pacte
autonOmic pero des de l'altre costat de la cadira. Veurem
llavors el que diuen els altres.

té la pa-

EL MOLT HBLE. SR. PRESIDENT DEL GOVERN
DE LA COMUNITAT AUTÓNOMA (Gabriel eañellas i
Fans):
Gracies, Sr. President. És un gust veure de quina manera un grup tan variat ningú no m'ha discutit les manifeslacions que sobre la situació economica d'aquestes illes
ahir varem plantejar. Dic que és un gust perque jo ja sé, i
ha sé amb certesa, que al meu Govern hi ha un "solchaga"

També em nec a acceptar de cap manera que en aqueix
govem es faci tot pensant només amb interessos que no
corresponen a majories sociaIs, perque aixo és absolutament una faIsedat. Com també és una falsedat que se cerqui darrera la modificació de la Llei d'espais naturals urbanitzacions amagades, recündites, que varen quedar penjades, mentida. Sí he d'admetre que hi ha pessimisme al carrer, sí he d'admetre que la gent, és que si no fas així no faria falta que jo sortís a donar un missatge d'esperan<;a, a la
millor hauria de sortir a dir a la gent: no volem (...) perque
ens
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aquests anys passats.

Sí, Sr. President. El Sr. President...

Sr. President, jo demanaria, per cortesia) perque ja
ahir em va passar tot el temps, haver de sentir els comentaris del Sr. Alfonso, si té res a dir que surti a la tribuna i es
podrA expressar.

EL SR. PRESIDENT:

EL SR. PRESIDENT:
Continuem amb la qüestió, Sr. Cañellas.
EL MOLT HBLE. SR. PRESIDENT DEL GOVERN
DE LA COMUNITAT AUTONOMA (Gabriel Cañellas i
Fans):
Digui?
EL SR. PRESIDENT:
Continuem amb la qüestió.
EL MOLT HBLE. SR. PRESIDENT DEL GOVERN
DE LA COMUNITAT AUTONOMA (Gabriel Cañellas i
Fans):
Perdoni la interrupció. Valía, dones, dir-lí que, efectivament, hem sortit amb un missatge d'esperanc;a perque
precisament més que mai és el que fa falta. Perque no creim que en els moments de situacions difícils és quan un govero hagi d'afegir al banyat, amb les seves declaracions i
amb les seves manifestacions, a dir al poble: Ai, el que vos
espera! Mirau que vos haveu passat! Mirau que ja no teniu
cap solució! Mirau a veure si plegau i ens n'anam tots, perque aixo s'ha acabat. Molt al contrari, ens correspon crear
il·lusió, iniciativa, posar de la nostra banda tot qua n siguem
capa«Os de donar, no sé si el que podrem donar serA molt o
poe, pero s'hi ha de posar, perque reneixi la il-lusió, perque
reneixi I'esperanc;a, perque aquesta comunitat continuI liderant el futur de les regions d'Europa.
La major alegria que em pot donar és que ja no creixem tanl eom creixíem abans, que ja estam al nivelI d'Alemanya i de les regions més riques, perque quan s'esta a dalt
no és que les ones siguin més grosses en el moment bo i
molt baixes en el moment difícil, és que en economia qualsevol sap que en arribar un moment aqueixes ones sÓn
molt més diferents, que van acursant el seu cicle perque el
creixement a partir d'una quantitat molt més grossa és impossible o seria l'esclafit de la propia comunitat, i si no ho
ereu aixl deixi de mirar els núvols, aquell on diu que hi som
jo, a la millor veurA amb més claredat les coses i es dediquin a estudiar un poquet més d'economia.

EL SR. PRESIDENT:
GrAcies, Sr. Cañellas. Pel Grup Parlamentari PSM i
EEM, té la paraula el Sr. Sampol i Mas.
Un moment, Sr. Sampo!. Sr. Alfonso?
EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA:

Sr. Alfonso, perdoni, jo estic disposat o aquesta Mesa
esta disposada a tenir paciencia per aguantar qualque veu
en off, a a110 que no estic disposat és a donar torns per allusions en aquest sentit, així que no esta en ús de la paraula.
Té la paraula el Sr. Sampol i Mas.
EL SR. SAMPOL 1 MAS:
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Sr. President del Govern, en unes declaracions per rMio, abans d'ahir, diguéreu, més o manco, unes paraules que he vist recollides al resum de premsa, diguéreu que l'oposició avui vos
insultaria com feia sempre. Dones bé, Sr. President, nosaltres som oposició i li garantim que no li farem cap insult, i
que si considera alguna expressió insultant la retirarem en
el mateix momento A la vegada vos anunciam que el Grup
Parlamentari PSM-EEM, en aquest debat d'avui, no pretenem aprofitar una situació poHtica delicada, de la nostra
economia principalment, diguin-li crisi, si volen, per intentar desgastar el Govern, sinó que volem aportar la nostra
visió de la situació política, economica i social de les Illes
Balears per intentar dissenyar el país que volem construir, i
suggerir les solucions que, segons la nostra optica, són les
més adequades. Aixo no vol dir que no poguem discrepar i
polemitzar en alguns temes, pero aixo, lluny de ser negatiu,
creim que enriquinl el debat i ens enriquira a tots.
No coincidim pero, Sr. President, amb l'analisi de la situació economica que ens fereu ahir, al contrari. Es per
una sensació generalitzada que l'economia no va bé, que
han passat les vaques grasses i s'acosta un temps de recessió, no és només la crisi que afecta l'economia mundial i de
rebot l'espanyola, sinó la certesa que el nostre model economic presenta sintomes de fragilitat. Encara que alguns
indicadors ens són favorables relativament (el PIB, la renda
per capita, la taxa d'atur), si analitzam el comportament de
la nostra economia alllarg del 1991-1992, i no al llarg del
1985 al 1990, ens adonarem que evoluciona en sentít negatiu molt més rApidament que a la resta de l'Estat.
Segons l'economista, Sr. Antoni Monserrat, l'evolució
de l'ocupaci6 és l'element bAsie per situar-nos dins la nostra economia, més que analitzar l'evolució de les taxes d'atur, depenent de l'estacionalitat i de l'ocupació, aquesta
oeupació és l'indicador real de l'evolució economica; indicava el Sr. Monserrat que l'any 1991 l'atur a Balears havia
baixat 1.600 persones i en analitzar només aquesta dada ens
trobar[em que l'economia balear no té erisi, al contrari, mirAvem la gent ocupada i veiem que varem perdre més de
3.300 lIoes nets de feina. El fet real és que des del primer
trimestre del 1992 al mateix trimestre del 1991, s'havien
perdut 5.000 lloes de feina, pero el més preocupant és el
comportament de la nostra taxa d'ocupació referida a l'espanyola. Si fins a l'any 1989 la nostra taxa de creixement
era clarament superior a la del conjunt de l'Estat -com voste mateix deia ahir-, l'any 1990 ja veim com el nostre creixement se situa en 1'1'1% front del 3'2 espanyo1; i en el
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1991 encara pitjor, rEstat creix 134.400 lIocs de feina, creix
1'1'1 %, i en canvi Balears veu desapareixer 3.000 llocs de
feina .
Voldríem dedicar uns instants a analitzar el comportament deIs prineipals seetors. Indústria registra una caiguda
de l'ocupació neta d'un 4'2% l'any 1991, més del doble que
la del conjunt de l'Estar. Construcció presenta una caiguda
de més de vuit punts front del creixement a nivell d'Estat
d'un 2%. Serveis és I'únic sector que no disminueix, pero
només ereix un 0'3% mentre que el creixement interanual
estatal s'acosta al 6%. Sector primari, aquest sector es troba francament en recessió, tam a Balears com a nivell d'Estat, si bé la caiguda a Balears és molt superior. Analitzant
els darrers deu anys, mentre que de cada 100 cotitzants a la
Seguretat Social en el conjunt de l'Estat se n'han perdut
22, a Balars se n'han perdut 42. A titol iHustratiu, si es
manté aquesta tendencia fins a l'any 2000, a principis de
mil-leni a tates les Balears quedarien 15 pagesos. Quant als
treballadors autonoms aquest coHeetiu és l'únic que mantenia taxes de creixement superiors a les del conjunt de
l'Estat, si bé l'actual exercici comen~ a donar una caiguda
d'ocupació: 525 baixes de man; a marl!( del 1992.
A manera de conclusió notam que mentre al trienni
1985-1988 les Balears experimentaren una fortíssima expap.sió -la qual més endavant analitzarem-, al trienni
1989-1991 es produeix una forta desacceleració, que s'aecentua l'any 1982, segons les dades que es comen<:en a coneixer. Per exemple, vegin l'informe mensual de La Caixa
del mes de setembre, que registra una caiguda de l'ocupació a Balears el primer trimestre de l'any 1992 d'un 5'4%,
el més important de tates les comunitats autonomes, 5'4%
de caiguda de I'ocupació en mig any. Podem afirmar, per
tant, que en aquest període estam patint una forta erisi d'oeupació moIt superior a la del conjunt de I'Estat, i no soIs
com a conseqüencia de la construcció sinó com a síntoma
d'una situació molt més profunda.
Pero per sobre de la fredor de le xifres i els indicadors,
la realitat diaria mostra amb més cruesa la difícil situació
de la nostra economia. Les hemeroteques són testimonis
d'un goteig constant de males noticies, que no fan més que
confirmar el diagnostic deIs economistes. La nostra economia esta greument malaIta. Durant els primers mesas de
1992 s'han perdut més de 15.000 contractes en ocupació.
Quasi 50.000 persones cercaven feina el mes d'agost. Tanquen fabriques de cal~t, baixa la des pesa turística en temporada alta, disminueix la producció de llet un 15% en els
darrers anys, cau el sector de la construcció un 50% respecte del 1987, etc.

-

Aquestes dades negatives es veuen magnificades per un
factor que agreuja els efectes de la baixada de vendes de les
empreses: la morositat. EIs més de 1.000 milions perduts a
Balears només en el sector turístic per situacions de fallida,
suspensions de pagaments o irregularitats des de l'any
1985, són la punta de l'iceberg de la morositat. La caiguda
del mercat immobiliari ha descapitalitzat les empreses de
COnstrucció i basta veure els milers de retoIs que anuncien
pisos i apartaments en venda.
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Pero no voldríem tancar aquesta breu analisi de la situació economica de les Illes havent parlat només d'economia; hi ha al tres temes, per exemple el tema sanitari, i més
concretament, la cobertura hospitalaria, prou deba tuda els
darrers mesos. La insuficiencia de places d'hospital pareix
que és d'un 20% per sobre la mitjana estatal fora comptar
les necessitats addicionals de la temporada turística; aixo
s'ha posat prou de manifest. A la vegada, manca completar
el mapa de cobertura en assistencia primaria i, per cert, ja
que parlam d'hospitals, qualcú pOl saber, Sr. Vidal, si en
els press,¡posts del 1993 ja hi ha dotaeió pressupostaria, no
per a Manacor, sinó per al segon hospital de Palma.
Quant a la situació de la nostra llengua no ens permet
ser gaire optimistes, si bé hi ha un augment del grau de coneixement del catala. La realitat és que disminueix progressivament el seu ús. D'altra banda, les dades d'alumnat escolaritzat totalment o parcialment en catala, curs 1990-1991,
encara estan molt lluny de considerar-se bones. Els alumnes que reben ensenyament totalment o parcialment en la
nostra llengua als centres públics és del 23'52%, mentre
que als centres privats baixa al 8'71. En total dóna un 17'23
% d'alumnes que reben ensenyament en catala. Li diré d'una altra manera, el 82'73% d'alumnes de les Illes Balears
reben l'ensenyament íntegrament en castella.
Passant a un altre tema, ahir ens parlava el Sr. President del 8% deIs futurs pressuposts destinats a acció social.
Caldria saber quant va al capitol primer (despeses de personal) i quina quantitat real es destina a l'atenció de la
marginació i pobresa, si es reduira aquesta aportació anual
d'uns 20 milions de pessetes. A la vegada, convé recordar
que som l'única comunitat autOnoma que encara no té instituH o en tramitació el salari social.
Evidentment la nostra autonomia no permet resoldre
tots aquests problemes, encara que la política del Govern
baler pot minimitzar els efectes o potenciar-los. Per la nostra banda voldríem analitzar les actuacions de les institucions que determinen la situació poHtica, eeonomica i social de Balears. Comen~rem per analitzar I'acció del Govern espanyol respecte de Balears, a continuació donarem
la nostra opinió sobre la poHtica del Gov~rn balear i per
acabar situarem la nostra comunitat en el mare europeu.
Ara fara un any que teníem el mateix debat d'acció política i de govern de la Comunitat Autonoma. Vós, Sr. President, acabaveu d'entrevistar-vos amb el president del Govern espanyol, Sr. González Márquez. S'obrien esperan~
dores perspectives de coHaboració, de desbloqueig d'una
situació de no relacions, es negociava un nou acord de finan~ment 1992-1996, i el Pacte Autonomie entre el PSOE
i el Partit Popular. Del vostre discurs d'ahir dedulm que ni
la conversa amb el Sr. González ni la signatura deIs acords
de finan~ment Í el Pacte Autonomic han resolt els vells
contenciosos que tenim amb el Govern espanyol.
Es veu que, no sé si ho recordau, aquells papers que
ens vareu dur de Madrid, Sr. President, travessant el Mediterrani, foren paper banyat. En escoltar el vostre discurs
ens venia a la memoria el mateix discurs d'ara fa un any reproduH en el Diari de Sessions, dedicareu sis pagines a ex-
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plicar les reivÍlldicacion que havieu presentat al president
del Govern espanyol. E l finan~ment aUlonomic, un ler~
del conjunl espanyol, la balan~ fisca l, 84.000 miLions de
pessetes a favor de Madrid I'any 1990, els fons comunitaris
europeus pels quals rebrero 28 ecus per habilant qu an a la
resta de ¡'Esta l en rebran 280. Continullveu amb la manca
d'inversions estatals a Balears, els convenis, insularitats,
etc. Acabaveu amb una declaració de voluntats respecte del
Pacte AUlonomic que es pactava amb aquestes afirmacions
que volem recordar. Deieu: "Estam a favor de desplegar toles les possibililalS constilucionals i estatutaries fins a! noslre mwm d'aulogovern", continuaveu "defensarem j exigirem un respecte cap a les pecullaritats de la nostra comunitat, de tal manera que igualtat constitucional no sigui sinonim d'uniformisme. Els habitants d'aquestes illes, integrants d'una comunitat amb la seva propia personalitat histOrica, cultural, econOmica i social, tenen el dret d'obtenir
eIs niveUs d'autogovern que es desprenen de l'artieulat de
l'Estatut d'Autonomia." 1 en referir-vos al procés autonomie, acabaveu per afirmar: "Exigim un compromís sobre el
timing o calendari."
Com hem dit posteriorment, ja signats eIs pactes, no
desplegam, ni prop fer-hi, les possibilitats constitueionals i
estatutaries, ni s'han respectat les peculiaritats sinó que ens
ha tocat el café para todos, ni els habitants d'aquestes illes
hem vist respeclal el drel d'obtenie els nivells d'autegovem
que permet l'Estatut, ni s'ha establen un calendari per acabar de desenvolupar el procés eco no mic. Més aviat s'ha
aparcat indefinidament. De tOla l'extensa exposició de
qüestions planlejades al cap del Govern espanyol, en el
transcurs d'aquest any poc hem assolit.
Em corregira el Sr. President si m'equivoc, pero apart
del financ;ament incondicionat per a carreteres, sense que
I'Estat hagi assumit les inversions fetes anteriorment o el
reconeixement de les unitats administratives, un centenar
de milions és els resultat final del financ;ament, poca cosa
més s'ha aconseguit. La prova és que enguany podrfem aprovar altra vegada les set propostes de resolució que ens
presentareu, Sr. President, ara fa un any. Les qual, excepte
el financ;ament per a carreteres, continuarien plenament vigents. Ni el Govern de La nOSLra comunitat és el govern
principal i no subsidiaria dins l'ambil de la nostra comunitat ni s'ha incrementat la inversió estatal a Balears, tot el
contrari, ni s'ha donat solució financera al fet de les unitats
administratives, al marge de les incloses dins la fórmula
global de finan~ment, ni s'ha arribat a solucions per a la
comptabilització de la població real, utilitzadora deis serveis de les infrastructures. Ni l'Administració central ha participat més en l'ajuda, en el pagamenl deIs deutes produHs
per les pLuges torrencíals ni f'inalment, l'Adminislració
cenlra! participa en la prolecció i el roment de la cultura
propia i de la recuperació de la nOSlra ILengua. El pitjor de
tot és aquesta mena de resignació que ahir ens mostrareu,
la impotencia per canviar aquesta situaci6.
Per part no tra, respecte de la polltica del Govern espanyo!, hem de fer un esment a la polHica lingüística deis
mitjans de comurucació. La pnktica desaparició de la programació en catala a Radio Nacional, el lancament de Radio-4, mentre es va die que a catalunya es [aocaría després

de les olimpfades i continua oberta, aquí ni ens ho consulten. El descens deis horaris de programació del Centre Territorial de TVE i l'escassa presencia de la nostra llengua a
les cadenes privades d,e televisió, a algunes és nul·la la programaci6 en la nOSlra !lengua. Tot aixo situa el nostre idioma en una sil\lació de clara inferioritat i dificulten terriblement els esfon;ós que altres entitats, gairebé sempre de caire privat, fan per recuperar l'ús del catala a les IlIes Balears.
No insistirem en les mancances del Pacte Autonomic,
no ja soIs segons el nostre judici, sinó molt per davall de les
esperances que vós, Sr. President, manifeslareu (a un any,
ni entrarem, de bell nou, a anali tzar el pa le de financ;ament o els acords de financ;ament.
Respecte deIs acords de financ;ament només voldría fer
tres constatacions: La primera, que les necessitats de financ;ament de Balears s'han establert en 21.666 pessetes per
habitant quan la mitjana de les autonomies amb igual nivell de serveis és de 27.730 pessetes per habitant. Segona,
que la partieipació total en eIs ingressos de I'Estat i en els
fons comunitaris, descomptant els tributs cedits, és de 6.563
pessetes per habitant, quan la mitjana a la resta de comunitats de l'article 143 és de 29.515. La tercera -ja que han parlat de peHícules- on queda la peHícula de la corresponsabililat fiscal? Recordau, Sr. President, que la cessió del 15
% de l'IRPF s'havia d'acordar abans del 15 de juny del
1992? Qui és el responsable d'aquest retard que tant ens
perjudica?
Acabarem aquest bloc amb unes referencies als efectes
del Reial Decret Llei 1/92, de 3 d'abril, de mesures urgents
sobre fomenr d'ocupació i protecció per desocupació. Per
desgracia les prediccions de sindicats i economistes s'ban
complerl. Les taxes d'alUI d'enguany a Balcars s6n les més
altes de la historia: 31.727 persones en el mes de setembre.
A la vegada e l descens de les tendes fa miliars, per mor del
retall de les prestacions als fixos disconLinu (unes 60.000
persones), que s'ha quantiñcal enlre 6.000 i 8.000 milioos
de pessetes a Balears, conlribueix a agreujar la siluació de
molls de ciuladans i empreses, especialmen t en el sector
del comer~. Igualment passa respecle de la impo ició als
empresaris de la Incapacitat Laboral Transitoria.
Entrarfem ara a analitzar la política general del Govern balear que, nonnalment s'excusen en la manca de
compelencies, pero que, segons la nostra apinió, té uoa responsabilital fonamenlal en la crisi economica que estam
patínL perque, Sr. President, m'haureu de perdonar pero
quan les coses anaven millor també vos penjaveu les medaIles, de manera que ara evidentment reconeixem que la política espanyola no ajucta gens la na stra economia; com deia el conseUer d'Economia i Hisenda, els imeressos de Balears solen ser divergents deIs del regne d'Espanya, pero el
Govern balear és íntegrament responsable del model economic al qual ens hem vist abocats per unes decisions preses fa anys i que són les causants deIs problemes actuals.
No insistiríem sobr el tema, perque ja s'ha debatut altres vegades, si no fas perque les darreres actuacions del
Govem en materia d'ordenació del territori tornen a caure
en els mateixos errors. L'any 1987 fou un any excel·lent
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quant a ocupació hotelera, els beneficis de les empreses encara eren millors, a la vegada el Llibre blanc del turisme ja
posava en evidencia els mals endemics del sector, excés d'oferta i places obsoletes. A finals d'estiu del 1987 el Govern
presentava el projecte de decret que preveu, entre altres
mesures, l'exigencia de més espais verds per plac;a; el decret, després de donar-se a coneixer ampliament es publica
fora prendre cap mesura cautelar, els efectes que produeix
són radicalment contraris als beneficis que, en teoria, havia
de produir.
En el mateix any 1987 entren a la Conselleria 87.402
peticions de places turístiques i se'n concedeixen 30.757.
L'any 1988 se'n sol· liciten 16.394 i se'n concedeixen 27.430.
L'any 1989 se'n sol, liciten 18.375 i se'n concedeixen 21.368,
i el 1990 se'n sol· liciten 5.115 i en concedeixen 4.535. En
total, del 1987 al 1990 se sol·liciten 127.286 places i se'n
concedeixen 83.090. És a dir, que si en l'any 1987 ja es reconeixia l'excés de places i es propugnava una limitació i reducció, en quatre anys entren en el mercat 83.000 places turístiques més legals. Si a aquesta política del Govem afegim la demencial política urbanística de la immensa majoria d'ajuntaments de la costa avalada per la Comissió Provincial d'Urbanisme, presidida pel Sr. Saiz que, en eIs seus
planejaments permeten un sostre de població, només a Mallorca, d'1.100.000 persones, eIs resultats eren evidents. Tot
i l'augment constant de passatgers a Son Sant Joan que,
any darrera any, bat els seus propis records, eIs mals s'agreugen progressivament: caiguda deIs preus, arribada d'un
turisme de baix poder adquisitiu; en definitiva, la perdua de
qualitat del turisme.
Malauradament encara no hem apres la lli~. El debat
toma a ser aquí, en el Parlament, pero també hi és al carrer. Tornam a assistir a mobilitzacions populars, recollides
de signatures, nombroses aHegacions d'entitats i particulars, requeriments de sectors empresarials, acords plenaris
per unanimitat d'ajuntaments, prest hi haura una altra manifestació. De res serveix, continua u apostant pel creixement incontrolat a qualsevol preu. Si hem de jutjar per les
darreres actuacions del Govern i el grup que li dóna suport
el camí és una fuita cap endavant. Modificació de la Llei
d'espais naturaIs i el Pla de ports esportius permissiu i totalment aberrant. Al mateix temps un Pla d'ordenació de
l'oferta turística el qual, les forces polítiques i socials amb
un acte de generositat política; ens comprometérem a tirar
endavant i que comptava amb la nostó paraula el Sr. President perque sortís a exposició pública en el mes d'agost del
1992, segons els criteris que aquí s'havien aprovat l'any
1989, ara esta aparcat indefinidament; s'han desconvocat
les darreres comissions tecniques; lOt i aixo recordem que a
Menorca, a Eivissa i a Formentera encara no se sap res.
És a dir, desprotecció d'espais naturals sí, amb moltes
presses, per via d'urgencia en aquest Parlament entra la
Llei. Desenrotllisme de la costa, sí. Regulació i limitació de
l'oferta turística, no. Tornam a reproduir actuacions de tan
greus conseqüencies.
Fins aquí la nostra analisi, tot el que es pot fer amb
aquest temps, de la situació socioeconomica. Segons la nostra opinió, la situació no és bona, hi ha motius per estar se-
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riosament preocupats; pero coincidim amb voste, tenim les
condicions per superar els problemes sempre que es rectifiquin passats errors i, sobretot, que es tingui voluntat de
planificar, de dissenyar el futur, d'iHusionar els ciutadans.
Per fer aixo, abans de tot ens hem de demanar i sobretot cal que el Govern es demani: Quin país volem? Com
han de ser Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera en els
propers anys? 1 amb la resposta a aquestes preguntes hauríem de concretar moltes altres qüestions, com ara, en funció
deis nostr#s recursos naturals limitats, quin és el nostre
sostre de creixement demografic? Quin és el nombre de visitants que desitjam? Quin creixement economic volem?
Tenim capacitat de planificar la nostra economia o la deixam a l'arbitrarietat del mercat? Volem que a Balears s'instaurin dues comunitats o perseguim la integració deis immigrants i la consolidació d'una sola comunitat? En funció
de les respostes a aquestes i a altres preguntes és quan podrem suggerir alternatives i solucions als pagesos i ramaders, si és que volem que n'hi hagi, als comerciants, als industrials, als hotelers, i podrem oferir expectatives economiques, socials i culturals.
Pero per assolir aquests objectius no basta amb l'acció
del Govern, sinó que necessitam la iHusió i motivació deis
ciutadans envers un projecte comú, i aquest és el nostre
gran handicap. La nostra soGietat no esta vertebrada, no tenim una burgesia que hagi realitzat la revolució industrial,
ni un empresariat amb mentalitat productiva, més aviat el
nostre empresari ha tingut mentalitat d'administració de la
riquesa, d'especulació, amb tot el que comporta aixo deconsum del territorio Per superar una situació de crisi ens
cal un grau de cohesió i consens social que no existeix en
aquests moments, necessitam que la nostra societat adquireixi consciencia de poble, d'un sol poble i una sola comunitat i evitar dualitats, procurar la integració mitjanc;ant
mobilització social. Els ciutadans de les Illes hem de recobrar l'autoestima, la confianc;a en els propis valors, el sentiment d'integritat, el sentiment nacional, i no només !'interes individual i material, sinó l'interes per tot aBo que sigui
coHectiu, des de la consciencia de país, amb un grau important de raonament.
Amb aquesta mentalitat de país, modestament, voldríem aportar alguns apunts de la filosofia que hauria d'inspirar la futura acció del Govern, evidentment deixant les concrecions per al debat de propostes de resolució. Quant al
sector del turisme, és evident que és i continuara sent el
sector principal, si bé hWlffem de promoure decididament
una reducció considerable de places, les més obsoletes, les
que estan reventat els preus. Apart del Pla d'ordenació de
l'oferta turística, no sois a Mallorca, cal una labor decidida
d'inspecció; els hotels que venen les places a un preu inferior al de cost són els que infringeixen la normativa laboral,
higienica, de seguretat, fiscal. La coHaboració deis ajuntaments també és vital en el control de la qualitat de l'oferta
complementaria, per les condicions ambientals de les zones
turístiques, la neteja, renous, planificació racional cap a
uns objectius comuns.
Voldríem fer un esment al perill de la reconversió
d'hotels en apartaments. Permetre fer més apartaments de
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manera iI·limitada significara convertir les zones turístiques
en unes barriades qualssevol de ciutat, i aquest és un fet
que ha ha ofegat i ha fet perdre tot l'atractiu turístic a diverses zones, que ja no tenen possibilitat de millora de la
qualitat purament turística. A la vegada, motivar l'increment de noves demandes substitutories no significa minvar
l'oferta sinó augmentar la competencia.
El problema, en aquest sentit, és que manca un programa global, i posaré un exemple, Sr. President: I'Ajuntament de Palma, la majoria del qual és PP-UM, ha impulsat
la modificació de l'article 74 del Pla General, per tal de reconvertir en habitatges o oficines els hotels obsolets. Dones
bé, la propia Conselleria de Turisme ha fet una aHegació
en contra que és suficientment explicativa, en la qual denuncia l'especulació que aixo significa, mirau aquina esquizofrenia s'arriba, la Conselleria de Turisme denuncia l'especulació que promou una determinada actuació de l'Ajuntament de Palma.
Passaríem rapidament al capítol d'agricultura i ramaderia, i ens trobam amb el major problema europeu, i que
esta trastocant totes les estructures mentals. Cobrar per no
produir, quan sempre, tota la vida, s'havia anat a augmentar la producció, aquesta és una vertadera revolució, pero
no podem abandonar la terra. Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera necessiten la pagesia, des d'una concepció i estructuració d'un país amb majúscules, necessitam la pagesia
per raons economiques i per equilibri territorial. El problema bAsic en el qual hem de centrar els nos tres esfore:;os és
la deficient comercialització deIs nos tres productes i el no
aprofitament del mercat interior. Hem de promoure el
creixement harmonic de la nostra economia i evitar que les
comarques reculin, pero l'economia agrícola i ramadera,
evidentment, s'haura de completar amb la industrialització,
l'artesania i amb l'aprofitament deIs recursos locals de les
comarques de l'interior.
Quant a indústria i comere:;, quan ahir ens llegíeu el
discurs tan triomfalista, vós deis que aqueix és un missatge
d'esperanc:;a, no enteníem com podieu ignorar la realitat de
sectors que tenen enormes dificultats. Apart del sector
agrícola i ramader pensavem en el d'indústria i comere:;. La
realitat, Sr. President, és que de 1'1 de mare:; del 1991 a 1'1
de mare:; d'enguany han tancat 525 negocis. Practicament
dos negocis cada dia Mbil han tancat i, concretament, en el
sector del comere:; ha tancat una botigueta de petit comere:;
cada dia. Com també tancaren en el mateix període de l'any
e15% de tallers de mecanica.
Per aixo, quan ahir ens parlaveu de diversificació economica, cosa que el nostre grup propugna des de fa més de
deu anys, i no feieu cap referencia a aquest sector, sinó que
ens parlaveu del pare d'innovació tecnologica, el qual és
positiu pero arnés llarg termini, nosaltres pensavem que la
diversificació economica s'ha de fer a més a partir d'aquests
sectors que ja estan implantats i que només necessiten planificació i ajuda a la reconversió per adequar-se al marc
competitiu europeu.
Per aixo vos hem recriminat durant molts anys, Sr. President, l'escassa quantitat que cada any dedicaveu als pres-

suposts de la Conselleria de Comen;: i Indústria, la parenta
pobra de totes les conselleries, perq ue per a nosaltres el petit comere:; i la petita empresa són un factor de cohesió social que, a més a més, a Balears, significa el sega n sector en
importancia economica i el primer en lIoes de trebal!.
Quant al sector de la construcció, evidentment, és el
sector més afectat per la recessió, encara que els efectes estan sobredimensionats per l'excessiu expansionisme del
trienni 1986-1988. Evidentment necessitara una profunda
reconversió. El creixement en base a més urbanitzacions
s'ha acabat, pero les empreses petites i familiars tenen un
gran futur si pensam en la immensa tasca de conservació i
rehabilitació que queda per fer. Evidentment, es necessitani una ma d'obra qualificada per la qual cosa el Govern
hauria de fer un esfore:; per incentivar la formació professiona!.
Queden molts de temes pendents per tocar. N'hi ha un
molt important, del qual ni ahir ni avui hem parlat fins ara,
és el de les transferencies als consells insulars.
Finalment -cree que en dos minuts hauré acabat, Sr.
President-, a les portes del 1993 és obligada una reflexió sobre el paper de les Illes Balears a l'Europa unida. L'hem
deixat per al final, no per considerar-lo un tema secundari,
al contrari, sinó perque sigui el tema que més es recordi
d'aquest discurs i, si és possible, hi dediquem més atenció
alllarg del debat que ens espera aquests dos dies. Escoltavem en juny de l'any passat el discurs d'investidura, i amb
il-lusió i esperanc:;a vos sentíem afirmar, Sr. President, la voluntat d'integrar-Ios dins la pseudo-regió europea coneguda com l'Eix mediterrani nordoccidental. Preocupat perque
les Balears quedassin fora del gran mercat europeu i consolidar la nostra condició periferica. No coneixem que s'hagi
avanc:;at gaire en aquest sentit, i ens agradaria saber quins
obstacles s'hi oposen. Per aquest motiu li plantejam una
pregunta molt concreta: Sr. President, quines accions heu
fet o pensau fer per integrar-nos en l'Eix mediterrani nordoocidental? No cal dir que creim vital aquesta qüestió per
no quedar doblement aillats de la Comunitat Europea.
Som conscients que el nostre pes específic és molt petit en
el context europeu, i precisament per aixü cal integrar-nos
en una area regional cohesionada economicament i que en
un futur tindra capacitat de presencia, fins i tot de liderat.
Pero també som conscients que 760.000 ciutadans de Balears són gairebé insignificants front de 320 milions d'europeus.
Per aixo ens cal cercar aliats que, pel fet de compartir
uns interessos lingüísties, culturals i, en molts d'aspectes,
economies, puguin amplificar la nostra veu i influencia en
les institucions europees.
Acab, Sr. President amb una darrera reflexió. A les
portes de dia 1 de gener del 1993 Europa és basicament
competitivitat, ¡aquesta paraula ha de presidir d'aquí a endavant totes les nostres actuacions. Competitivitat és produir més, millor i més barat que els nos tres velns, i aixo requereix, sobretot, formació professional i empresarial, reforma de les estructures, canvi i adaptació tecnológica, augment de la productivitat, inversions productives i no espe-
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culatives i, sobretot, una gran dosi de voluntat col· lectiva
per fer funcionar el propi país. És evident que en aquest aspecte hem perdut un temps preciós que haurem de recuperar.
El Grup Parlamentari PSM i EEM som conscients que
ens trobam en una crullla his torica que coincideix, precisament, amb el pitjor moment de la nostra eco nomia i que
caldra un important esfo r ~ i sacrifici deis ciutadans , empreses i institucions, pero tenim fe en la nostra gent, en els
nostres pobles. Sabem que, entre tots, ho podem superar si
ens proposam pensar i decidir per nosaltres mateixos, i ens
decidim a actuar com a poble i a assumir les nostres propies responsabilitats i no deixar que intermediaris decideixin per nosaltres. Gracies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gracies, Sr. Sampol. Se suspen la sessió per un
temps de deu minuts.
EL SR. OBRADOR I MORATINOS:
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Ens trobam una altra vegada a l'inici d'un pedo de de sessions parlamentari
per analitzar l'estat de la nostra comunitat, i ho feim en un
Qloment crítie per als nostres ciutadans i per a les institucions que els governen. El Sr. President del Govern l'ha
volgut centrar, aquest any, en l'analisi i alternatives de la situació economica de les Balears. Analitzar que passa, que
hem de fer, on hem d'anar, ens duu, logicament a per que
hem arribat aquí. El passat ens ha de servir per entendre
l'avui i, com deia Pasqual, "sois l'avui existeix-en el camí del
dema." Necessitam parlar, per tant, de futur i voste no ho
ha fet, Sr. Cafiellas.
La data maxima que ha fixat, de futur, és el possible
projecte de pressuposts de l'any 1993 que, per cert, encara
no ha entrat en aquest Parlament, més enlla, res de res.
Allo que deien els antics mar tenebrarum. El seu discurs,
Sr. Cañellas, era una tira de titulars de periOdics i revistes
de caraeter economie, fins i tot anglesos. Voste que sempre
ens reeomana, a l'oposició, que no llegim els periOdics, el
seu diseurs era aixo. Pero aquest debat, en veritat, no ha comen~t avui, aquest debat va comen<;ar amb un precedent, i
el precedent era la no aplicaeió de la destitueió de la eonsellera de Cultura, Sra. Maria Antonia Munar. En veritat que
en té un després, en té encara un altre i pareix que ha de
ser candent. El debat de presa en consideració de la reforma de Llei d'espais naturals.

Tots dos, aquests discursos, són importants perque ens
mostren quin protagonista tenim, qui és el president de la
nostra comunitat autonoma, quina és la seva credibilitat, i
deIs dos discursos podem deduir que, almanco, els seus interessos patrimonials primen per sobre de qualsevol interes
coHeetiu. Aixo és una mala posieió per a aquests moments,
dona eredibilitat al discurs que ahir ens va fer. Podríem
modificar la dita popular i podríem dir avui i en aquests
moments: menten fets, canten barbes; si hi afegim can Sales
i Bon Sossec, encara ens podria quedar més ciar aixo.
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Qui vol afrontar un problema i intentar donar-Ji solució ha de ten ir, en primer lloe, for<;a política pero també
n'ha de tenir, de moral. La política, la majoria mecanica
d'aquest Parlament, la té el Sr. President, la for<;a moral de
cap manera. Recordem, Sr. President, el regust de la sal i la
remor del cementiri, i ja ens podem entendre tots. És necessari, per tant, tenir autoritat moral per demanar els ciutadans saerifieis, solidaritat i comprensió per tirar endavant. Voste, Sr. Cañellas, ho té molt eru. Per fer front a una
erisi, a l'esgotament d'un mOdel, a una fallida de ereixement de ~economia i a la perdua de visi6 de futur, les paraules són molt poc importants, sois les mesures a prendre
i el grau de confian<;a que aquestes generin són les que són
útils per als ciutadans.
Pot ser que, com diu qualcú, es traeta en realitat d'una
erisi psicologica, una crisi que afecta més els comportaments que la realitat. Pero és posible que hi hagi alguna
crisi que no dugui aquest tipus de psicosi o es possible que
hi hagi una psicosi d'aquest tipus sense una crisi? Per tant,
la imporUmeia d'aquest debat polítie d'avui no són ni les
analisis teeniques, sinó les esperances que donarem a la societat balear, les alternatíves, en una paraula. Com eontestarem els interrogants que es fan els nos tres ciutadans.
Aquells que en aquests moments es pregunten per que no
troben feina i no veuen expectatives de trobar-ne, perque ja
han eomplit els quaranta-cinc 3.nys, aquells que acaben la
seva carrera universitaria i no saben on la podran exercir o
aquells que fa anys que hi vénen a treballar cada any sis
mesos.
També he de donar contestació a aquells, la baixada de
les caixes de cada dia deIs quals, posa en perill el negoci familiar i que, tal volta, ja ha fet fora la seva dependenta.
Quan l'empresa i l'empresari ja no saben on dirigir-se per
trobar una sortida o qua n es tenen recursos economics per
invertir i no se sap on s'han de posar perque no es veu cap
futur. Li demanaríem: Aixo, ho sap el seu Govern, que fins
ara s'ha limitat a tapar forats ; ho sap vos te, Sr. Cañellas, els
podria contestar, els va contestar amb el discurs d'ahir, Sr.
Cañellas? Exercir un liderat social suposa, en primer lloe,
tenir credibilitat i idees que convencin la majoria, prendre
decisions val entes i, sobretot, haver-ho demostrat en el
temps adequat, no haver fet deixadesa de les propies responsabilitats, per dures que aqueixes hagin estat.
Dir que pensam els socialistes de les Balears de la situació economica a les nostres illes, ho hem dit durant
aquest any. Hem presentat un pla de rellan<;ament economie, hem fet repetides i insistents intervencions en aquest
Parlament i coneixem el que pensen els diferents seetors
socials, tant els economics com financers, amb els qui ens
hem mantingut i ens mantenem amb contacte constant.
Per aixó preeisament, nosaltres, Sr. President, venim
avui a proposar solucions, no a divagar i a amagar la erisi
que existeix, perque existeix, Sr. Cañellas. Sense saber on
anam és mot dificil arribar a port. Nosaltres optam per una
comunitat fonamentada en elliderat del turisme i de l'oci
europeu, per incrementar la renda i la qualitat de vida d'aques18 residen18. Per tant, to18 els objectius i recursos s'han
de dirigir cap aquL Tot el nostre esfor~ i tota la nostra ca-
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pacitat de sacrifici i d'iHusió ha d'anar cap a aquest indret.
Tenim fe en el nostre poble i en la seva capacitat de
trobar i construir futur, si els polftics saben exercir el degut
liderat, deixant de banda els interessos particulars i sectorials, si son capa«Os de governar, arriscant solucions imaginatives i valentes, el nostre poble, així, té futur. 1 voldriem
fer aquestes propostes en cinc blocs: el primer que entenem és la consideració sobre el territori, el territori i el seu
ús és i ha estat el recurs basic de la nostra economia; per aixo són necessaries la planificació i ordenació territorial vinclades als motors de la nostra economia: el turisme i l'oci.
S'han d'elaborar d'una vegada ja les directrius d'ordenació territorial, s'han de complir els objectius de la Llei
d'ordenació territorial, aprovada per aquest Parlament en
mar<¡: de I'any 1987, i aquest compliment ens ha de permetre aconseguir el necessari consens entre tots els agents socials i economics per triar el model d'ús del territori que
volem per al futur. S'ha de contemplar el territori com un
bé escAs i necessari. La preservació de l'entorn ha de ser
l'alternativa de qualitat de vida necessaria per milorar el
nostre producte turístico S'ha d'aconseguir la seguretat legal i jurídica per a noves inversions i evitar l'especulació,
malaltia cronica que ha encarit el nostre producte turístic i
especialment l'oferta complementaria.
S'han de col· locar en el territori aquells productes
nous i complementarís a la nostra oferta actual, sigui a la
nAutica, sigui al camp de golf o sigui la que sigui i afavorir
certament la diversificació de productes i activitats, pero,
realment, que ajudin les inversions reals i no les especulatives. S'ha de facilitar la qualificació del sol per a la implantació de les indústries tradicionals i noves, que no siguin
producte de la improvisació. Li hem de recordar la fabrica
de bombetes de Petra, Sr. Cañellas? S'han de col· locar on
convingui a la co¡'¡ectivitat i no al guany particular. S'ha
d'afavorir el sol públic gratuIt en els indrets adequats per a
la construcció d'habitatges per als ciutadans. S'han d'organitzar, racionalitzar i modernitzar les comunicacions viaries
i els transports i fugir, amb aixo, d'interessos corporatius i
privats.
Tot aixo s'ha de definir dins el marc de les directrius
d'ordenació territorial. Pero a més, aixo s'ha de presentar a
aquest Parlament, precisament perque un deIs objectius fonamentals és l'ordenació de l'aplicació sobre el territori del
turisme i de l'oci, s'ha de presentar en aquest Parlament
per tal d'ordenar l'oferta turística, les mesures que garanteixin jurídicament les actuacions d'un pla efica<¡: per aturar
el creixement de l'oferta que ja tenim i no caure en un cerele infernal de la baixada de la qualitat per la quantitat.
Han de servir per fer desapareixer l'oferta obsoleta i modificar, precisament, la Llei de modernització hotelera i fixar
terminis per complir els programes i encaixar-los en un
marc de reconversió.
Aquestes són mesures concretes, Sr. Cañellas, necessaríes i no, a vegades, aquest discursos sense continguts i sense referencies. Per donar credibilitat, precisament perque
estam disposats a tirar endavant, hem de declarar ja tres zones turístiques: s'Arenal (platja de Palma), Sant Antoni de

Portmany, Palma Nova i Magaluf, com a zones d'actuaci6
preferent amb l'objectiu, entre d'altres, de reconvertir o fer
desapareixer 30.000 places obsoletes a aquestes zones. Per
a aixo, precisament, s'han de constituir conselIs a cada una
d'aquestes zones, amb participaci6 de totes les institucions
implicades, siguin ajuntaments, conselIs insulars, Administració central i amb els agents socials implicats. S'ha de
crar una gerencia que dugui a terme els objectius aprovats i
relacionar-los amb el Pla marc de competitivitat a fi de
gaudir dels seus beneficis.
Actuacions concretes seran les que ens donaran precisament credibilitat davant els ciutadans, fixar objectius i timing per complir-los. Les directrius d'ordenació territorial
i l'actuació immediata a les zones d'actuació preferent afavoriran la reactivació del sector de la construcci6 i crear
noves expectatives de remodelació d'edificis i noves construccions i s'han d'aportar, des del Govern, recursos economics i faciltats administratives.
Fent coses i aportant projectes és com s'entusiasma la
gent, Sr. Cañellas. Governant és com es guanya credibilitat,
perque es fixen objectius concrets i es corregeixen si es cometen errors. Per que hem de fer aixo ( ... ) de manera urgent? Vos te, Sr. Cañellas, certament ho ha dit en el seu discurs, perque ha hagut a partir de I'any 1985 un impuls general de l'economia mundial que ens va afectar positivament, i faré una cita, voste va parlar d'un economista d'aquestes illes, el Sr. Alenyar, del qual va citar un article, pero en aquell mateix article assenyalava i citaré textualment:
"La aceleración del ritmo de crecimiento de la construcción
se vió potenciada por el anuncio previo y la aprobación posterior de una nueva normativa sobre hoteles y establecimientos turísticos." Més endavant diu: "La dema1Ula de la construcción, muy superior a la coherente con la evolución razonable de las necesidades racionales de crecimiento de la planta turística, como consecuencia de ello", d'aquestes mesures
que no varen prendre, "entre 1985 y 1988 el número de plazas de alojamientos turfsticos experimentó un incremento absoluto de 90.612 unidades. "
Voste ha dit que sí que hi va haver un ( ...) economic,
aixo és cert, i ens va tirar cap endavant, pero precisament
perque hi havia uns excedents, perque hi havia una serie de
condicions i perque, sobretot, la passivitat i la irresponsabilitat de l'actuació del seu Govern, del de vos te, Sr. CañeHas, amb la regulació en aquells moments de l'oferta turística varen provocar que en cinc anys la construcció es desenrotllas de tal manera que cobrís el que en deu anys no
hauria realitzat.
Segons aquell creixement logic que venia tenint el resultat van ser 92.000 places construldes del mateix tipus
que ja tenia. Creixement de la població de les Illes del 1985
al 1990 en 90.000 persones. Any per any, durant aquests
anys, duplicArem i triplicArem els anys de més forta immigració i es va provocar un fort desequilibri demografic i de
poblaci6 activa.
La creació actual d'un nou producte turístic que, com
abans, va ser rendible, va fer, Havors, que fos més rendible
construir nous edificis que reduir places i que reconvertir
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establiments de llavors, perque s'havien basat fonamental ment en la reducció de costs de personals. Necessitaven
grans plantes obertes on poguessin servir al mateix temps
tots aquells clients que hi havia dedins; aixo va fer que fos
més rendible construir de nou que reconvertir o invertir
dins el que ja hi havia constrult. Per aixo, precisament, ara
hem de prendre mesures cautelars i afavorir la reconversió,
i és imprescinble ara aixo, si no es vol caure en un altre engany. La nova demanda que es fa avui de la qual el Sr. Cladera ens podria parlar, la nova demanda que fan avui els
tour-operators comen<;a a ser també, en aquest mercat angles que ens creix, de quatre clients dins una habitació, i aixo esta afavorit pels costs a la baixa del cens d'avió, i esta
afavorit fonamentalment per la reducció de costs de personal.
Pero aquest tipus d'oferta va certament contra els interessos generals de millora de qualitat i d'augment de la capacitat de les despeses turístiques. Per aixo hem de prendre
les mesures ja. Al seu Govem, en aquests moments, no li
pot passar el que ja s'anunciava que va passar l'any 1985 i
l'any 1986, el seu Govem no pot quedar-se sense fer res i
deixar fer. Les llicencies de noves places i la desaparició de
l'oferta obsoleta o la seva reconversió requereixen plans
concrets i efica~s que suposin un necessari control de l'ús
del territori i deIs recursos naturaIs. Mentrestant, vos te, Sr.
Cañellas, i el seu Govem, el que ens proposen són plans de
ports esportius, pares tecnologies, sol industrial, pretenen
més I'especulació d'intermediaris que la inversió real i positiva que ens ajudaria a millorar la qualitat de l'oferta i a diversificar el nostre producte.
Pero per actuar no basta ten ir i analitzar els fets economies, és necessari també incrementar, organitzar i estructurar la voluntat del nostre poble; per tant, hem de crear
amb l'acció de govern un mare de pau social, no és possible
afrontar una aetuació d'aquest tipus sense implicar tots els
agents socials, sense un autentic pacte social a les Balears,
donar la il·lusió de sortir-ne costara sacrificis forts, pero ho
hem de fer amb la consciencia que hi participen tots solidariament. Si volem ser el lloc de destinació tur[stica o de serveis, necessitam presentar un marc de convivencia justa i,
per tam, participada i responsable.
Per aixo, precisament, hem de crear organismes d'arbitratge autonomic, acceptats per tots, per trebaIladors i per
empresaris, que resolguin qualsevol tipus de conflicte laboral, que eseoltin les parts i emetin resolucions equanimes i
amb autoritat moral; un marc d'autoregulaeió de l'exercici
del dret a la vaga i pactar contrapartides amb els agents socials. Un conveni marc de les Illes Balears amb eIs sindicats
i les patronals, amb garanties i aportacions pressupostaries
del Govern de la Comunitat. Conveni que, evidentment,
hauTA d'incloure el foment i l'estabilitat de I'ocupació, les
jomades d'equivalencia, eIs ajuts i les tasques propies deis
sindicats i patronals, creació de fons sociaIs per a salaris
d'inserció, programes d'habitatge, etc. Haurem de crear un
patronat per a la forma ció professional ocupacional que
gestioni tots els recursos formatius propis de la Comunitat,
de l'INEM o deis fons europeus, amb la representació equilibrada del Govern, sindicats, patronals, INEM.
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Sense entusiasmar per a la participació i per a les
aportacions de tats és molt dificil encertar sortides valen tes
de futur. Em permetnl que digui que voste just fa el contrari, Sr. Cañellas, i li vull fer memoria; aprova un consell de
treball, parla -no sé quin dia va sortir a tots els mitjans de
comunicació, si és que deien veritat- de pacte social, reuneix eIs sindicats per parlar de formaeió, concerta un Pla de
comen; amb quatre mil milions i després, Sr. Cañellas, no
fa res, més aviat al contrari, no sap ni saben on s'ha aprovat
el Pla de comer~, els deerets exclouen xifres i participaeió
deis empaesaris i deis sindicats i al damunt encara treu un
decret d'un consorci estrany per a la gestió de la formació
professional i ocupacional excluint precisament eIs agents
socials. Voste, Sr. Cañellas, enganya la gent -en el bon sentit de la paraula- pero ja el van coneguent a mesura que es
veu obligat a fer aquestes coses, perque si fos per voste ni
eIs reuniria, vos te no ereu en tot aixo, vos te vol el tu a tu,
sense compromisos per part seva. Si actua així, Sr. CañeHas, no es podran denamanar ni solidaritats ni comprensions ni entusiasmes, sembrar de sau la participació responsable i ensorrar les voluntats.
Som -com ha dit voste- un poble petit, pero som ja un
poble madur, que ereu que és possible dimensionar la convivencia i els objectius per fer efica~s els recursos, i per aixo s'escandalitza perque no es poden utilitzar els mitjans
públies per ajudar els amics deIs president, el Sr. Fageda o
el Sr. Jaume Gibert. No es poden emprar els mitjans públics per a una utilització par:tidista o per guanyar voluntats
i adhesions incondicionaIs. Tot aixó és injust, és un frau.
Crear pau social, pacte social, exigeix total transparencia i
jusHcia en la utilització deIs doblers i recursos, no basta
amb la legalitat, és precisa la justicia.
Hem de p-arlar, en un tercer capital del Gavern i de
l' Administració. L'autonomia ha de servir per fer més efica~ i barata la gestió pública, per fer-la més proxima i més
transparento Per tant, s'han de reduir les conselleries a sis,
aixó si, amb dedicaeió exclusiva i plena, s'ha d'acabar l'escandol de tenir un govern a mitja jornada i, en canvi, a sous
ben sencers. Han de desapareixer tots els mals anomenats
assessors, que no són tals, sinó comisaris o mercenaris políties a institueions, a ajuntaments, a moviments socials o a
grups de propaganda. Els assessors han de ser persones de
provada solvencia tecnica per als fins per als quals siguin
contractats.
S'han de crear plans conjunts d'actuació administrativa
de les tres administracions a l':lmbit autonomic i crear les
finestretes úniques als ajuntaments que, a prop deIs ciutada, canalitzin totes les gestions administratives a l'ambit
autonomic. S'ha de crear una centralització d'emergencia a
cada illa, protecció civil, incendis, policies locals, forces de
seguretat de I'Estat, amb els pertinents convenis i afavorir
un clima de seguretat ciutadana efica<í per al conjunt de la
nostra sacietat i per al sentiment de protecció deIs que ens
visiten.
Hem d'introduir a les empreses IBASAN i lFEBAL
total transparencia i programació per a objectius i adequarles amb elements d'iniciativa privada en gestió i participació economica, abrir-les al control de les entitats ciutada-
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nes i socials pertinents, que deixin de ser els pous negres
perque ningú no sap que fan amb els doblers.
Per altra banda -i aixo entra un altre capitol- hem d'incrementar els signes de la nostra identitat meditemlnia i
europea, Uoc de trobada de cultures i comunicació entre els
pobles; la cultura per a nosaltres no pot ser només lingüística, ha de ser la nostra anima i el motor d'allo que volem
ser en el futur, ha d'impregnar la nostra economia, la d'un
poble acollidor. Tenim davant el repte d'Europa i s'ha de
dissenyar un pla de competitivitat dintre del marc d'un pla
de convergencia amb l'objectiu de facilitar, des de diferents
angles d'actuació, els ajuts necessaris i les actuacions conjuntes per a l'adaptació de les empreses a les Illes en el nou
context de relacions que ens imposa la nostra pertanyen~
a l'Europa unida, amb l'únic objectiu d'accelerar el nostre
particular procés d'adaptació al nou escenari europeu. Volem construir un nou viaducte de doble direcció amb Europa, que ens permeti la nostra adequada velocitat dins el
context economic i social. Hem de ser les illes del sud d'Europa i no les del nord d' África.
Ens trobam en una situació greu, difícil, dintre d'una
crisi general, pero amb unes caracterfstiques que ens afecten de manera especial. S'ha desequilibrat la nostra demografía, la nostra població jove té poques esperances de trobar feina estable, la nostra pira mide d'edat ens demostra
que per cada adult que esta a punt de jubilació n'hi ha més
de dos que esperen incorporar-se al món del treball, i aixo
durara almanco més de deu anys.
Baixam la nostra capacitat d'ocupació i provocam emigració, precisament deis qui són expulsats del mercat de
treball amb més de quaranta-cinc anys. Hem reduH els 1I0es
de feina, amb una caiguda projectiva quatre vega des més
que la de l'Estat espanyol, es van reduir l'any passat per
primera vegada el nombre d'autónoms. Hem desequilibrat
la nostra oferta turística en entrar dins un cercle diabolic
que cada vegada redueix la rendibilitat del nostre producte.
La indústria, que ocupa prop del 12% de la població activa,
soIs menys d'un 4% esta dedicada a activitat de demanda
externa a la Comunitat Autonoma. S'ha disparat la morositat fins a xifres insospitades. L'atur es transforma en estructural, i si continuam així es pOl incrementar rapidament
amb l'impuls i ens aproparem al 20%.
Per sortir d'aquesta situació necesssitam moralitzar la
nostra economia. Tal volta -com deia el Sr. Forcades- fentla calvinista. Aquesta és la realitat de la nostra comunitat.
Aquestes són les accions de govern per sortir del pou pero,
Sr. Cañellas, voste es limita a ocupar el poder, governar?
Governar és una altra cosa. Pero em permetra una pregunta: vol governar?, vol actuar?, vol resoldre la crisi?, vol
atendre els ciutadans o només vol tenir contents la família i
els amies? Esta obsesionat amb resoldre els seus problemes
patrimonials i els deIs seus allegats, i aquest estat l'ha dut a
paralitzar tota l'activitat del seu Govern, no hi ha crisi, i si
no hi ha crisi per que ha corregut amb els milions cap a un
cementiri si, fins i tot, els cementiris fan figa? No em digui
que no hi ha crisi.
Aquesta paralització del Govern colapsa les iniciatives

imprescindibles en els moments més críties des de la creació, l'any 1983, de la nostra comunitat autonoma. Ho deiem al passat discurs: el Sr. Cañellas no sap que ha de fer ni
per on n'ha de sortir. Per aixo li hem dit que hauria de fer, i
li direm a aquesta cambra dia a dia, setmana darrera setmana, mes darrera mes. Hi ha alternatives, Sr. President, o no
vol governar? El drama és aquest, no vull governar, em basta amb comandar.
Si empram paraules dures i ciares és perque no volem
tenir la responsabilitat historica de callar quan el futur del
nostre poble i de les seves institucions estan en perill. Sr.
CañeUas: la seva passivitat i deixar fer, confondre liberalisme amb "fotisme" economic juntament amb la mancan~ de
tota autoritat moral per part seva, afavorint amiguismes,
interessos privats i partidaris, ens ha dut a sortídes diftcils.
Voste, Sr. Cañellas, com un rei Mides a l'inversa, ha podrit,
ha deixat podrir, tot el que ha tocat. El seu "qui dies passa
anys empeny" l'ha dut a no poder contestar les preguntes
d'on anam que feiem al principi, perque voste, Sr. Cañellas
és un frau, un engany, i jo el comen~ a desemmarcarar al
nostre poble.
No creu en el que diu, els fets ho demos tren. Parla de
poble, fins í lOt a vegades pareix que parla de nació -paraules del Sr. Forcades-, a vegades pareix que parla de sobirania económica, de banes centrals, o almanco li vol,donar els
continguts d'una nació, pero vos te no hi creu, en aixo; hi
creuen vostes i el grupet deis qui l'envolten. La seva mancan~ d'autoritat moral per exercir el necessari liderat social que demana la nostra societat ens ha dut avui, aquí, a
explicar el que nosaltres farem quan governem si ho volen
així els ciutadans o la majoria d'aquest Parlament.
Per tant, li demanam, Sr. Cañellas, que s'ho pensi i actUl en conseqüencia.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Obrador. Té la paraula el Sr. Presídent del
Govern.
EL MOLT HBLE. SR. PRESIDENT DEL GOVERN
DE LA COMUNITAT AUTÓNOMA (Gabriel CañeUas i
Fons):
Gracies, Sr. President. Tot equilibri suposa un gran esi sortir aquí suposa, en la majoria de casos, haver de
fer un gran esfor<; d'equilibri, perque si un, com altres dies,
es deixa dur de la vehemencia després les croniques parlen
d'haver perdut els nervis o d'haver-Io fet sortir del solc. Sí
aixo és una intervenció, mesurada i llegida amb tota tranquil·litat llavors l'oposició parla d'indiferencia, de falta
d'estimació, de no creure alió que es diu o es defensa. L'equilibri és dificil, pero mirin, senyors, jo estim massa aquesta terra per no dedicar-li tots i cada un deIs esforr;os en la
mesura que faci falta, tot l'entusiasme que faci falta; i si en
qualque moment aqueixa vehemencia em surt és perque
precisament en qualque moment en que la debilitat em
guanya, tan soIs el pensament que un dia qualcú a aquestes
illes li pugui donar la capacitat de governar em fa reviscolar
de tal manera que em fa aguantar i em fara aguantar aquí
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per molt de temps, de manera que s'hi vagi acostumant.
Aixo ve al cas per donar l'enhorabona a dues persones,
o a dues circumstancies: una, per una vega da -sense que seveixi de precedent- als mitjans de comunicació perque a
l'hora de difondre el missatge que jo vaig donar almanco
han fet que un deis grups presentí una postura raonable en
lloc d'una coHecció d'insults, com jo aixf la vaig considerar
la darrera vega da i aixi ha vaig dir amb tota la honestedat,
amb poques idees i poes sentits, i aixo no ha dei a jo tot sol,
ho deien mitjans de comunicació de cankter nacional que,
tant d'un grup com de l'altre, varen posar 10ts els insults,
un darrera I'altre, per veure qui deis dos n'havia dit més.
Aixo em va fer recordar, sense cap dubte, aquella anecdota que conten de la historia de Francesc Cambó, que un
dia -i així ho conta ell mateix- en un debat en el Congrés de
Diputa15, dins aquell en10rn del que es denominava el discurs de la corona, avui és el debat de l'estat de la nació o
aquí el debat de la comunitat, pareix que en un moment del
seu parlament, Francesc Cambó dirigí a Juan de la Cierva
una agressió verbal personal, una agressió verbal personal,
no un enfilai, una. Per cert, conta també el mateix autor i
aixf esta reflectit a les actes del parlament que Juan de la
Cierva, l'endema, va tenir oportunitat de rebatre'l i de ferho molt bé, pero anys després Cambó encara lamentava
aquest lapsus. i escrigué a les seves memories: Aquella agressió no la vaig oblidar mai. L'agressió personal es torna
sempre contra aquell qui la produeix; és per la raó, és per
la serenitat, és per la nobles a i la cortesia que en el parlament, com a qualsevol part es triomfa i s'obté, si no el convenciment, almanco el respecte de tothom. A mi m'agradaria que mirassin quantes raons, quantes serenitats, quanta
noblesa o quanta cortesia. Ha hagut a certes manifestacions
fetes dies passats i avui, aquí, a excepció de la rectificació
oportuna del PSM i EEM, no s'estranyi, dones, qualcú, si
no són respectats a l'hora de contestar el discurs del Sr. Alfonso, vull dir, perdó, del Sr. Obrador.
No era propi del seu Grup, senyors del PSM, no havia
estat mai aix!. Quan altre era el portaveu del seu Grup, no
m'he cansat mai d'alabar que dins la duresa ideologica i a
vegades fins i tot d'expressió, dins l'acritud que hi havia, a
vegades, dins la seva forma d'expressió que, fins i tot moltes
vegades ha estat mala d'aguantar, que dins la firmes a que
d'unes conviccions sempre hi havia una actitud constructiva, compartida o no compartida; moltes vegades no compartida pero sempre constructiva i mai negada.
L'actitud contraria del Partit Socialista, avui repetida
aquí, i a la que tindré ocasió de contestar gens m'estranya,
ni cree que els estranyi a cap de vostes, perque si examinen
les situacions darreres veuran com qui té nervis són ells;
nervis perque els resultats no els van bé; nervis perque les
comparacions els van malament; nervis perque tenen por a
perdre diputats, i aixo no ho die jo ha diu el seu secretari
general en una circular d'aquest mes d'agost passat enviada
a to15 els militants, aquí on davant aquell perill que ell mateix reconeix que un partit polftic pugui incrementar davant unes legislatives la seva quota d'electorat i treure més
diputats, ofereix com a soludó que aquí a tot on s'esta com
a oposició s'ha de fer la milxima feina d'oposieió a totes les
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institucions sense contemplacions, és a dir, fora manies, i
esta ben clar, sense contemplacions i fora manies a aixó,
com que són una miqueta obsesos -no sé com es diu aquesta paraula, me la traduiran vostes-, estan obsessionats, aixo
vol dir ala en el cap del president, com si en aquell grup no
hi hagués res més, fora manies, sense contemplacions. Fins
i tot ens han arribat a comparar amb un govern de falcons i
caderneres primer, de falcons i caderneres després, i busquerets després, perdonin, gracies per la informació. Pero
pensin que en mallorquí també diuen que moltes picades
lambé IIj3ten un ase, i si aquí hi ha els bees, a veure qui remena les potes, i continuant amb el mateix símil, si nosaltres som un govern de falcons i busquerets, l'oposició deu
ser d'ólibes, perque duen deu anys fixant-s'hi molt i encara
no n'han apres, pero continuarem donant llic;ons magistrals
sense cap contemplació, igual que ells.
Els dei a que aquest era el missatge, si valgués l'actuació cinematografia, Sr. Peralta, de Juan el duro. Molt més
inteHigent em pareixeria a mi la que feia també per escrit
el secretari general d'aquell partit anterior, el Sr. Josep
Moll, que escrivia temps enrere als seus militants les situacions de crispació mai no ens beneficien; voste sí que era
inteHigent, Sr. Moll, per aixó l'han sentenciat.
A mode general i que valgui per a tothom. Jo no puc
admetre que jo ahir fes una interven ció en la qual tan soIs
hi hagués pun15 d'actuació purament economicistes, tot i
que agraesc la gran feina que cadascun deIs consellers del
meu Govern fan en tot el contingut d'aqueix discurso Tampoc no puc admetre que fos un discurs o una actuació aquí
on tot es reduís a un missatge d'esperanc;a. Manco puc admetre que sigui una interven ció purament triomfalista, perque aixo no és cert. Perque voste tenen possibilitat de Begir-ho, perque vostes han d'admetre que dins aqueixa íntervenció es reconeix que de creixements molt notables, per
no emprar un altre terme, hem passat a un creixement purament sostingut, molt moderat. Tendrem ocasió d'entrarhi perque avui no m'han rebatut aqueixa actuació. Han
d'admetre que vaig reconeixer situacíons greus a sectors,
fins i tat a agents individualitzats. Vaig reconeixer dificulta15 greus financeres per a aquells qui havien estirat els
peus més que els llenc;ols pensant que la situació de bonanc;a mai no s'havia d'acabar, que mai no podia venir un canvi
de posició de la nostra propia societat i del context espanyol i europeu que fes canviar aqueixa situació i que aquelles actuacions que es feien en un moment com aquell de
creixement indiscriminat, podien aturar-se; pero aixo és
una equivocació deIs qui ho han fet, no del Govern, és una
equivocació d'aquells sectors o d'aquells agents individualitza15 -per dir-los de qualque manera-, que han cregut que
aixo podia ser.
En la meya intervenció es reconeix també una posíció
bona, comparativament, no simplement bona, en cap moment no vaig una afirmació com aqueixa; bona comparativament amb altres, no absolutament. Per tant, tenc els peus
en terra, sé bé cap on vaig i encara no m'han enterrat. Si
qualcú en qualque moment va creure que en la meya intervenció només em mirava el llombrígol, perque supos que
era una metMora, li diré que com a metMora no és valida i
si ffsicament aixf li va pareixer és perque unes ulleres noves
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de la mateiXa imatge, perque no me ['he canviada, em cau- sen problemes fins que m'hi acostum, a l'hora de llegir. Peró vaig afegir qualque cosa més, vaig posar les fórmules per
sortir d'aqueixa situació, tant generalitzades com les que
s'acaben d'exposar avui, aquí, potser.
Unes orientacions cap a la nostra societat, el camí que
aquesta ha de seguir si vol sortir de la situació en que avui
es troba, i que no divergeixen ni de les que ha exposat el
Partit Socialista de Mallorca ni el Grup MIXT ni, molt
manco, el Partit Socialista, perque no n'hi ha d'altres. En el
turisme, qualitat, en la indústria, qualitat. Manteniment i
desenrotllament per a l'agricultura i per a les indústries derivades, si hi ha qualcú que hi vulgui invertir; en podem
parlar ampliament i em donaran peu a parlar-ne les in tervencions deIs portaveus en el seu momento
Un camí de (... ) cap a la tecnologia, com a solució per
a les nos tres illes, una gran especialització del personal a
través de la formació per fer-los competitius. Pero hi vaig
afegir qualque cosa més, perque aquestes són fórmules tan
generalitzades com les emprades per distints grups, perque
aquí i en aqueix moment o s'agafa el camí de la generalització i a un se l'acusa de no posar les fórmules concretes o
s'agafen les fórmules concretes i a un li diuen que no té
model general. Per aixo no hi ha un sol debat, n'hi ha molts
al llarg del temps i en el conjunt d'aquell debat es conté
quin és el model que un segueix.
Li deia que hi havia sis eixos d'actuació, estara d'acord
o no amb el nostre Pla de desenvolupament regional, que
s'ha presentat ja en aquest Parlament, el qual es basa en
aquests sis eixos, cada un d'ells té un finan~ment per un
perfode no d'un any ni d'un pressupost, sinó de cinc, i amb
una exposició a llarg termini, que tindrem dret a debatre
aquí, tindrem possibilitats de fer-ho i amb unes partides
economiques concretes en els pressuposts d'enguany, que
és el que comen¡;a. És la influencia que pot ten ir el sector
públic, simplement com a motor, encisador a uns moments,
incitador a un altre o col-laborador amb qualcuns. És rúnica manera de resoldre realment un problema que hi pot haver, que hi és, social, d'una manera definitiva, si no es vol
acudir a plans especials de protecció, com el Pla d'ocupaci6
rural a altres comunitats, que poden dur-nos per altre camí.
A mi m'agrada escoltar el PSM, em permetran que els
digui una cosa: vostes, al veure del nostre grup, tenen qualque cosa d'atractiu, quasi quasi avui els podriem proposar
fins i tot coalició de govem, pero ens passa una miqueta
que són vostes com les primeres nous que cauen enmig del
cam!; tenen qualque cosa d'atraetiu, estan entre el verd i el
negre, entre un verd que avui és realment atractiu per a
malta de gent, només que vos tes el duen un poe més enllA,
perque és l'única manera de donar-se a coneixer. Endemés,
avui crea una expectativa i vostes la saben aprofitar, s'ha de
reconeixer aixO. La llAstima és que darrera el seu model els
passi allo de les nous primeres, que quan les esclafen tates
són buides, i el seu model no acaba d'entrar perque es topa
sempre que agafen el millor de cada casa, el millar de cada
programa, i després es troben que aixo és dificil de dur a la
realitat, i quan l'intenten dur l'embragament patina, perque
estan en contra de les grans inversions en infrastructures,

que sempre causen impacte, estan en contra dels desenvolupaments urbanistics -no die si amb ra6 o sense-, avui crec
que les postures són diferenciades a les de fa un any, estan
en contra dels camps de golf, els pons esprotius (... ) o els
aItres tots són una agressió, una indústria és un perill, i fins
i tot n'hi ha qualcun que no vol ni la presó.
Pero el seu problema és que si tot aixo que és tan herm6s ho haguessin de dur a la practica ens trobaríem amb la
dificultat de compaginar aixo a la llarga amb el mateniment
d'una econornia suficientment sostinguda, per poder continuar donant menjar a tots els qui estan aquí i garantir un
futur per a tots els qui hi ha. El problema que hi ha entre
ser oposició o ser govem és que s'ha de triar entre l'herm6s
o fer posible un desenvolupament sostingut, en matenir
postures que són únicament i exclusivament postures que a
la millor s6n lloables, pero que és dificil després, qua n un
ha de resoldre els problemes, poder basar-se en aquest
comportament. Vos tes ens durien massa aviat a un comportament zero.
Hi ha un parell de coses que voldria aplicar-li, en
aqueix sentil i que entren ja en coses concretes, d'aquelles
que voste ha dit, perque tots han parlat de dissenyar el país
que volem, pero els dissenys varíen. Voste ha basat tota la
seva actuació en l'evolució qe l'oeupació, pero no val només mirar-la en el moment en qu~ baixa, s'ha de mirar a
veure que havia passat abans, i en el període 1982 a 1991
l'ocupació ha augmentat a Espanya un 18% i a Balears un
31. En el moment en que vénen les difieultats és logic que
hi pugui haver un decreixement molt major de l'ocupació,
de la creació de noves ocupacions, perque no hi ha possibili~t de mantenir aquest ritIl!e de creixement.
Si miram l'atur i comparam xifres al final no en sortirA
cap d'igual, cadascú empra una font d'informació, pero miri, les darreres dades s6n de setembre del 1992, i aquelles
dades, oficialment, són que Espanya augmenta a tates les
comunitats, que Balears no figura entre les que augmenten
més des del setembre cap a l'agost, damunt l'agost, ja que
per davant ella estan cantabría, Catalunya, Madrid i el País
Basc. Que per al total espanyol hi havia un increment en el
1989 de 36.000, en el 1990 de 26.000, en el 1991 de 59.ÜOO i
en el 1992, només de 61.000; que, per tant, aixo ens demostra un poc el que parlava sobre la situaci6 generalilzada,
que no és exclusiva d'aquí, i que la intenció real, encara
comparativament, ens d6na una millor posició perque mentre Espanya esta en el 14'5 -parlo de setembre del 1992nosaltres encara estam sobre"el 12.
No m'agrada veure com es redueix aqueixa diferencia
que abans era molt més important. El problema és que s'ha
de veure exactament quines són tates les coincidencies que
hi pot haver, quins són els problemes reals que han fet que
aixo es produexi així. No només és la situaci6 economica la
que devalla, la que pot tenir una influencia, és que al mateix temps aqueixa competitivitat que tots demanam obliga
a mirar més que mai els costs, obliga a fer un examen dins
cada empresa, dins cada organisme, dins cada situació, a
veure si estam sobredimensionats o no, per ajustar aquests
costs a la realitat i mantenir beneficis.
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A veure de quina manera es pot mantenir una productivitat davant la competencia exterior, i a veure com podem
fer i mantenir-nos dins aqueixa demanda turística que s'orienta cap a nous sistemas distints de l'hoteler, a segones
residencies, perque aixo esta implicat, pero no s'ha oblidat
tampoc que en aquell tema hi ha la influencia directa i concreta del reial decret llei al qual s'ha fet aquí menció, que
no és dictat -crec jo- pel nostre Govern, sinó per un altre,
que és el que més influencia ha tingut sobre la destrucció
d'ocupació, perque perjudica les expectatives dels treballadors i aquí on el Partit Socialista s'havia compromes afer
totes unes actuacions amb el seu grup a Madrid per corregir el que a aquestes illes havia denunciat el Govern de la
Comunitat, que havien denunciat els partits polítics, que
havien denunciat empresaris i sindicats. També a aixo fa referencia la informació del Sr. March quan diu que en
aquest decret llei és aquí on més han pogut influir els socialistes de Balears, Déu ens alliberi que continuln influint
tant en les actuacions del Govern central, perque si aquesta
és en la que més han pogut influir Déu ens alliberi de situaeions que es produeixin com aquesta.
El que dins aqueix context em pareix és que no devem
anar molt malament en els calculs de creixement, perque
ningú no s'ha atrevit a entrar-hi, senyal evident i clara que
els marges de calcul del nostre creixement, deixam per dubtoses les que ens donen un creixement exhaustiu, incloses
les de la Universitat, nos al tres les deixAvem reduldes a un
creixement moderat, no hi devem anar tan malament.
Voste em parlava de la recessió, la qual jo li he d'aeceptar, del sector primari; li he d'acceptar perque la coneixem, i si no varem fer una actuaeió especial és perque creim que la llei diu el principi d'un debat anterior hagut en
aquesta cambra sobre aquest sector, perque les solucions
continuen sent les mateixes, els principis continuen sent els
mateixos i falta una decidida actuació per part deIs agents
economics. No hi ha gent que vulgui entrar a comercialitzar els productes en conjunt, costa que el propi productor
s'agrupi i faci les seves actuacions, se li ha ofert la qualitat
controlada i se li han ofert ajudes per entrar a formacions
cooperativistes o associatives per fer actuacions conjuntes,
pero aixo els costa, perque a la millar només saben produir
i per ventura aixo és bo, i fa falta que els sectors economics
es decideixin d'una vegada a no contemplar -com deia el Sr.
Portaveu Socialista- que només hi ha una actuació economica en aquesta comunitat que és el turisme, punt i acaba.
N'hi ha d'altres que poden donar solucions als excedents, encara n'hi ha a qualques sectors empresarials, per
poder entrar a fer la mediació entre el productor i el consum, i que doni vida a aquell sector. Continua, de qualque
manera, encara viu aquell famós que definfrem com a pacte
intersectorial, pero falta que qualcú l'acabi de juntar. Si la
política de la Comunitat Economica Europea ens deixa arribar-hi a temps, perque voste sap que, realment, per a
aquestes illes, és realment nefasta. Ens cerquen que abandonem totalment i absolutament les nostres actuacions.
Dit aixo em consta, encara que sigui per una vegada i li
promet que sense que serveixi de precedent, he de sortir
una mica, no m'ho prengui en consideració, en defensa
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d'un grup socialista, que no és aquest sinó un altre. Em penediré tot d'una, ja ho sé, pero ho he de fer, perque ens ha
tatxat d'haver abandonat massa facilment la pressió, la
pressió i l'expectativa que erearem aquí mateix en un moment determinat sobre el Pacte Autonomic. Jo cree que no
hem abandonat cap pressió, cree que en el finan~ment, no
definitivament, hem donat una passa i s'ha resolt, no en la
forma que voste deia de 21.000 contra 27.000, li fallen una
miqueta les xifres, després de les darreres correccions són
23.000 contra 27.000, una puja del 18%, perque ens posaren una t:r¡va i ens varen dir que ja no podien més, i no hi
entren les carreteres, és un caso Establit aqueix punt, que
no és definitiu tampoc, torna a ser per un període, una circurnstancia i un moment, continuam lluitant i mantenint
vives totes les possibilitats d'increment del nostre nivell
d'autogovern, el compromís i el termini és que ha fet i establit, només que el ritme d'aquest termini el marca aquel!
qui té la majaria, aquell qui havia de dur la llei, aquell qui
l'havia de defensar, aquell qui l'havia d'aprovar, aquell qui
l'ha d'executar i, desgraciadament, aquell encara no som
nosaltres. Per tant, renee completament del caté para todos,
perque no podem ni volem sentir-ne parlar.
Dins aquest finan~ment, sí que s'han tingut en compte vells contenciosos, com el de carreteres, no suficientment satisfaetoris, pero que hi són, i sí que hi hem aconse_ guit incloure vells contenciosos com el de la insularitat, encara que no fas tan encertadament com ho voldríem, tant,
cada pie, amb aquell personal, tant, cada pie, tant de bo de
cada discussió en treguéssim tant.
Jo admet que voste vulgui fer al Govern responsable
de la erisi, quin remei ens queda!, endemés jo vull acceptar
la nostra part des del moment en que estam aquí i des del
- moment en que el Sr. Felipe González l'admes a tota, que
jo no n'admetes una part, tothom n'és responsable i respon
de les seves decisions pero, per ventura, si a les altres comunitats haguessin pres les mateixes deeisions que nosaltres, aleshores avui no hi hauria ministres d'economia que,
cercant excuses per a les seves greus dificultats, mirassin
cap a les rambles o mirassin cap on no els convé mirar o
cap aquí on els convé massa mirar. Voste ha dit que la situació no era bona i ha fet una serie de plantejaments,
igual que els ha fet el PSOE sobre turisme com a sector
principal, sobre l'agricultura, la necessitat de comercialitzar
i de dedicar-nos al mercat interior, que la compartim, que
hi feim feina, que hi decidim, que hi actuam, que la impulsam, amb més o menys exit, pero que estam en la mateixa
línia.
Per aixo li deia que hi havia la possibilitat de compartir govern quan vostes vulguin en aquell sentít. La dificultat
de la construcció, que té una necessitat de reconvertir-se.
S'ha aturat a pensar, soIs un minut, la repercussió que va
tenir davant l'assemblea de constructors la interven ció d'aquest president quan va dir a aquell sector economic que
els temps passats s'havien acabat i que no tornanen més,
que havien d'optar entre continuar sent co¡'¡ocadors de les
Illes o empresaris, i que si optaven per la primera solució el
seu avenir, per a molts, era negre i que si optaven per la segana, que l'empresari cercas precisament aqueixa reconversió, i que per fer restauració de monuments no es vagi a
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cercar especia listes a la península o que per a programes de
fa<;anes no s'hagin de cercar empresaris amb un Hum i durlos a fora o que per a actuacions de patrimoni no n'hi hagi
cap.
Crec que ha dit exactament el mateix que jo els vaig dir
a elIs, tan soIs en una cosa em pareix que aprofita les informacions -com diuen en [oras ter para arrimar el ascua a su
sardina. En manifestacions públiques fora d'aqui aixo ho ha
dit amb una altra [rase, cada dia tanquen dues empreses,
avui ha dit que cada dia tan ca una botigueta, 525 negocis
en cinc mesos; jo no die que a ixo no sigui veritat, el que
passa és que aixo bo ha de compa rar amb el que hi havia
abans, el que passa és que ha de comparar si aquest moviment és economic -que n' lli ha-o No és que jo negui que la
situació economica em tanqui pero, a veure com esta la
comparació amb al tres anys i a veure quina incidencia té aixo, perque la Tresoreria de la Seguretat Social diu que en
desembre del 1989, per posar un mes en que la temporalitat no afecta, hi havia 27.293 empreses que cotitzaven a la
Seguretat Social; en el desembre del 1990, 27.612; en el
desembre del 1991, 27.895. Aixo vol dir que en tanquen,
pero que també n'obrin, perque curiosament les altes deIs
tres darrers anys són superiors a les baixes, amb la qual cosa augmenta el nombre d'empreses afiliad es a la Seguretat
Social; que haurien d'haver augmentat més? També aixo li
admet; no parlem de les patronals, que diuen que hi ha una
taxa d'afiliació més grossa, per ventura els qui no estaven
afiliats a les patronals, aixo no li vu11 posar com argument.
Les llicencies fiscals, de 105.000 han passat a 131.000, del
1987 al 1991, ja sé que no totes són empreses productives.
He d'acceptar que el nostre futur va a Europa i afora
d'Europa, a Europa i aquí mateix, per al conjunt de la Comunitat i per a cada una de les empreses i per a cada un
deIs empresaris i per a cada un deIs trebalIadors i per a cada un d'aqueHs qui vulguin fer qualque cosa productiva per
a la productivitat, per a la capacitat de formar-se, per tenir
més expectatives i no conformar-se amb ser sempre el que
s'ha estat de petitet. Hem d'incrementar la productivitat, i
en aquest cami estam tots, em cregui. La seva coHaboració,
com la de tots els grups, sera sempre benvinguda.
He de passar fon;osament, seria descortesia contestar
el Grup SOCIALISTA, i endemés ho faig amb molt de
gust, elIs ho saben. El Grup SOCIALISTA, al meu veure,
ha vingut avui, aquí, endemés de amb le actuacions ja classiques que cerquen únicament i exclusivament veure si l'estat de la Comunitat es converteix en la temperatura del
president -no tenc febre de moment- a donar, com sempre,
una triple lliC;Ó, una 11iC;Ó d'economia, una lli~ de política
general i una lli~, sempre la deixen per al final, d'etica moral i honradesa, de rearmament moral de la funció poHtica,
i quan diuen rearmament moral miren sempre cap alla -estinguin els paraigües- pero del que no s'adonen és que escriuen molts de papers, i aixo pot ser bo o pot ser dOlent, i
com que escriuen molt es repeteixen molt i es corregeixen
molt. Ells mateixos han anunciat aquí que l'actuació global
que ells impusarien seria l'actuació economica que fa mesas varen presentar. Ells mateixos han reconegut que varen
visitar sectors empresarials, patronals, sindicats, banes, empresaris partieulars; varen fer una tour de propieté, varen fer

el euc de l'oreHa malalta a tothom com una excusa per
treure el seu paper, el que passa és que el paper ja no els
serveix del tot i ara, avui, l'han hagut de canviar -JlSolchagabis Jl -, presentaren un paper del qual tots vostes tenen copia
perque circula, vulI dir que no és que estigui donant informació secreta, de l'altra sí, aquí on preveien creixements
per a Espanya del 3'5 i del 4% -que Solchaga els ha hagut
de reduir ja tres vegades- i de creixements per a aquesta comunitat de -0'5 o del 0'5, i avui esta comprovat que aixo no
és així, ni per al 1992 ni les perspectives per al 1993, per
tant, mitja actuació ja se l'han haguda d'amagar dins la butxaca.
Deien -i ho han repetit avui aquí un munt de vegadesque és necessari des deis poders públics crear un clima
d'expectatives i de confian<;a, per cert, m'he de tornar a referir al Sr. Moll, que és el meu confessor, perque el document esta en castella, a veure si es normalitzen i ens ajuden
perque la mitjana progressi un poc, perque s i no el 18%
aquesl ens és molt justo Ara l'he de u·aduir i a la millor em
surt qualque desbarat, és necessari des dels poders públics
crear un clima d'expectatives, de confian<;a i d'importancia
capital, davant l'entrada en el Mercat Comú; com que hem
de donar confian<;a ells tot el dia la reparteixen, i si un s'atreveix a plantejar des de l'optimisme una situació per encoratjar qualcú, toes pel cap.
Fan -i s'ha de reconeixer- un plantejament amb previsions com el que han fel avui sobre d'aquf on anava, d'allo
que voHe m ser, d'aILo que havíem de fe r per arribar-hi. La
verital és que amb els seus plantejamen ts d'avui, amb molts
d'eUs . podem estar d'acord: Quin és el mOliu del creixemem de l'oferta, quina és · La sÍluació de polflica agraria,
quins són algunes de les mesures que ens ha dut a la situació d'avui, quina és la situació :també ho diuen- de la influencia d'Espanya i d'Europa. dins aqueixa situació. Per
tant, ens seria racil donar-los l'enhorabona.
Aixo ja és més difícil quan entra m en les sOlucions,
perque e n les solucions , lant avui com e n el documenl, manegen els ma teixos pr incipis de la necessita t d'cstab li r una
po lftica de territorio de le direCLriu , les qual ja estan a
puo t d.e o nir del Pla d'orde nació de l'oIen a tUrls tica, qu e
ens han ajudal a debalre'l, i coro que ha de sortir el més
perfecte que pugucm el poleix el Sr. Cladera, del sol públic,
de \'habitatge, després quan [ntenlam fer habilalges mouen
tot el que poden perque a cap barriada no en volen fer cap,
pero bé, ja ho veurem, els canviarem de lIoc.
Vull dir que amb el plantejament general podríem estar d'acord, encerten en la necessitat de crear el clima de
confian<;a i encerten en els plantejaments. Amb el que ja
no estic tant d'acord és amb les actuacions que avui han
plantejat aquí, le mateixes del Pacte Social, han canviat la
forma de l'actuació a l'Administració, d'incrementar signes
d'identitat mediternlnia a les grans actuacions en temes turísties, a veure si parlam el mateix idioma o no el parlam,
perque, si bé es cert que a tots ens agradaria veure desapareixer l'oferta obsoleta, si a tots ens agradaría veure com
s'incrementa el turisme d'una certa qualitat, si les mesures
que s'imposen des deIs dos costats són les mateixes. Coincidim que els creixements serim significatius en els proxims

DIARI DE SESSIONS/ Núm. 43/14.15 i 16 octubre del 1992
anys 1992 i 1994, és a dir, que partim d'una expectativa de
creixement turístic, pero l'hem d'aturar.
Hem de reconvertir la planta obsoleta, pero no diuen
de quina manera ho hem de fer. Hem d'estar alerta al creixement, pero com? Donen una serie de solucions per a l'economia, no s'han atrevit a dir-les des d'aquf dalt. Unes actuacions que ells basen en mesures a curt termini i en mesures a més llarg terminÍ. Per canviar el signe economic depressiu -traduesc- aixo significa actuar des d'un punt de vista real, fer inversions fonamentalment, des d'un punt de
vista psicologic -ja som dos que estam en la psicologia-, un
canvi de mentalitat deIs sectors privats com a mitja fonamental per restaurar la confian<sa -també hi coincidim-, integrar la societat en un projecte que estabilitzi el sistema i
produexi un desenrotllament continuat.
Srs. del Govern, inverteixin tot el que hi ha previst, ja
esta fet, pero l'inverteixin. Contractin totes les obres amb
milxima urgencia, els hem fet caso Fassin que les administracions públiques, consells, ajuntaments i l'Administració
de l'Estat -no tenen un duro cap deis tres- inverteixin
50.000 milions de pessetes tat d'una. Fassin un segon pla
de millora d'infrastructures -ja ha voldríem-. Que liquidin
tot d'una les administracions públiques els seus deutes. Realitzin un pla d'habitatges immediat -som la comunitat més
felicitada . Aixf, amb aquell gran impacte, s'estabilitzaria
l'activitat constructora i milloraría la confian~. El defensors deis constructors, segons ells, és un servidor, pero resulta que aixo, aquí, tampoc no s'han atrevit a dir-ho, perque hi tenen por.
Pero la .solució no vendnl més a mig termini. S'ha de
modificar a poc a poc -aquí diu palatinamente, pero no crec
que ha sigui, palatinamente; no deu venir de palau aixo,
deu venir de paulatinamente- el model turístic actual, a la
recerca de nous segments de visitants encara que es vagi
més enlla que al sol i a la platja. Aixo exigeix una actuació
decidida d'aquesta societat per continuar sent -coincidim
amb ells- la primera regió turística. Ordenació del territori,
esports; les directrius, s'han de basar en el foment de tipus
alternatiu de turisme i aixo ho hem dit avui, aquí, com el
golf i la nautica, i després s'oposen a t018 els projectes, a
to18 els plans, a tots els programes, a tates les actuacions, a
aixo li diuen coherencia.
La formació professional esta en marxa, vull dir que no
hi ha cap problema, amb aixo també estam d'acord. La indústria complementaria hem de fer que incrementi i mantingui l'activitat, perque aixo és fonamental; s'ha de realitzar un pla de competitivitat, s'ha de fer un foment i suport
de les iniciatives, aixo implica una política tecnologica -estam d'enhorabona, Sr. Forcades, coincidim de nou-, i hem
d'impulsar el sector comercial perque així restauraríem la
confian<sa i l'acció immediata permetria abordar els problemes estructurals amb una millor perspectiva, aixo ho han
dit també aquí, i després tot el dia amb la crisi.

Pero hi ha un missatge especial per als agricultors, no
s'han atrevit tampoc a dir-Io aquí dalt. L'agricultura de les
nostres illes esta en una perpetua crisi eco no mica. La completa incorporació d'Espanya a la Comunitat Económica
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obri un nou ventall de possibilita18 i de problemes -sobretot de problemes- que és imprescindible aprofitar i afrontar
i, solució, Sr. Morey, no podem permetre la practica desaparició de l'agricultura a Eivissa, que es produeixi també a
Mallorca i a Menorca. Hem d'aprofitar les possibilitats que
ens ofereix la Comunitat Economica Europea per a l'agricultura proteccionista, ecologica i l'associacionisme agrari,
i per a la de muntanya, aixo va molt més enlla de la simple
obtenció de fons, i aquí ve la gran frase: "[oo.] i planteja de
nou el manteniment d'un grau de confian<sa alt en les possibilitats dlltres zones agrícoles i del conjunt del territorio
"Jo em deman quí és el ximple que ha escrit aixo, perque jo
som incapa<; d'entendre-ho, supos que cap pages tampoco
Bé, el Pla de rellan<sament economic que ens han brindat avui, aquí. Un pla de rellan<sament economic que es basa que l'ha de fer la societat, ha de ser "la sociedad" no ho
traduiré 'y especialmente los agentes sociales los que, junto
con las administraciones públicas, discutan, laboren y finalmente pongan en marcha las acciones previas." Senyores i
senyors, aquí ve el mateix que han dit avui, aquí, que aixo
passa únicament i exclusivament per crear un consell economic social, la creació d'un prganisme de formació professional, unes conferencies sectorials, un organisme consultiu
territorial amb participació dels consells insulars, una integració de la Universitat a to18 els organs de debat; reunions, reunions i més reunions, o dietes, aixo no ho sé. O
intentar governar des de l'oposició; nosaltres estam dísposats a continuar en el nostre camí, estam disposats a continuar amb la nostra actuació, perque creim que, si bé no difereix deIs plantejaments i de les bases, difereix una mica
en les realitzacions.
He deixat a posta per al final, perque no sé si entrar-hi,
la classica !li<;6 de moralitat, d'honestedat, d'honradesa.
Tornen a sortir a la !lum famílies, parents, benefactors,
amics, la sala -que tanta gracia fa al Sr. Obrador-, els cementiris, que no fan riure quasi a ningú i menys als qui estan a punt de perdre, que som nosaltres, aquesta comunitat; entre nou i deu mil milions de pessetes d'inversió, simplement perque una actuació d'aqueix Govern, responsable, legal i seriosa, ha motivat una actuació d'aquest Grup
SOCIALISTA que esta impedint en aquest moment que es
produeixin vendes, que aqueixa inversió vagi endavant, que
les societa18 puguin cobrar, que els empresaris tinguin per
recuperar, que aqueixa obra es pugui acabar i que una inversió important es pugui dur a terme.
Jo no hi tenc ni part ni art més que la voluntat de collaborar, com ho hem fet altres vegades amb AGAMA o
amb cooperatives i com ho continuarem ent tan tes vegades
com fad falta, perque creim que inversions d'aquest calibre, independentment d'actuacions empresarials, no es poden perdre, ni aquesta comunitat es pot permetre aquests
luxes, pero m'impacienta i molt aixo, i he dit que no hi hauria vehemencia perque des de segons quins sectors em donin lli<;ons d'honestedat i de moralitat. Expliquin primerament vos tes les seves, demostrin clarament la seva falta de
participació a actuacions que avui estan clarament i notablement al dia, demanín al seu secretari d'organització que
vingui aquí i li donarem peu perque expliqui les seves complicacions i les seves actuacions partidistes, economiques,
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actuacions concretes i determinades que estan en e1s mitjans de comunicació i que jo no em permetré ni tan soIs
avui i aquí mencionar. Tan so1s vos tes, si són capas:os de
donar complida satisfacció a aixo seran capas:os i estaran
moralment legitimats a tirar la primera pedra. No podria
ser d'altra manera que no aprofitassin una ocasió com
aqueixa per llan~r insults, no podria ser d'altra manera, senyors deIs Grup PSM, perque vostes sí que fessin pAtria, la
meva enhorabona.
EL SR. PRESIDENT:
Gnlcies, Sr. Cañellas. Passam al torn de replica, té en
primer lloc la paraula el Sr. Sampol i Mas.
EL SR. SAMPOL 1 MAS:
Gracies, Sr. President. No sé si agafarem el to perque
al cap d'una hora i mitja ja he refredat, aixo, quan jo jugava
a fútbol aixo era molt negatiu, de totes maneres molt agra"it
per l'oferiment generós que heu fet, pero hem de dir que
teniu una tendencia, és a dir, ja és quasi com un vici, és a
dir, ens voleu assignar un paper -el vostre paper-, és a dir,
un dia els nacionalistes del PSM i EEM s6n divertits, un altre ja són una miqueta empipadors, pero nosaltres duim la
nostra propia linia i així ens va bé; en les darreres eleccions
cresquérem prop d'un 40%, encara no ens basta per governar, no hi entrarem ara de moment, esperarem que els electors ens ho demanin.
Llavors em pareix que m'heu volgut contestar al discurs de la setmana passada, i ja en tinguerem ocasi6, de
contestar, és a dir, és un debat tancat i no sé si pensaveu
que hi entrarfem avui una altra vegada, pero nosaltres creim que a cada situació concreta hem d'analitzar els fets i
avui estam per analitzar la situació del país, per fer plltria,
com vós heu dit i criticar el Govern si és necessari i aportar-li les solucions que, segons el nostre punt de vista, són
les més adequades.
Llavors ens heu donat una lli0 d'ornitologia, Sr. President, avui no estam per a aixo, avui hem d'estudiar, hem
d'analitzar la situaci6 economica, la situaci6 del país, i mirar endavant.
Ja hem d'entrar a analitzar els sectors concrets. ParIavem de l'hostaleria i la construcci6, aquest creixement desmessurat que hi va haver deIs anys 1986 al 1989 i l'atribulu
a una equivocació deis sectors, és a dir, la gent que va invertir sense massa expectatives s'equivoca. Com sempre, si
les coses no van bé és un altre cafe equivocat, si les coses
van bé el merit és del Govern, aixo no és seriós ni rigor6s,
Sr. President, precisament perque nosaltres creim que
aquella mesura que es va prendre, que l'hem explicada en
la nostra intervenció anterior, deIs decrets coneguts com a
"decrets cladera", que es tiraren enmig, que circularen, que
varen estar a informació general sense prendre unes mesures cautelars, allo va ser una intervenció dins el mercat,
voste que presumeix de no voler intervenir dins el mercat,
aixo va ser una intervenció molt concreta que el que va fer
va ser inflar l'economia en un moment en que, tal vegada,
s'havien de prendre unes mesures de refrenar l'economia o

de refredar-la, com diuen avui en dia; per aixo intervingueren dins el mercal i provocaren unes expectatives que, evidentment, llavors el mercat no podria complir.
Dins aquesl paper que ens leniu ass ignal, que sr, q ue
feim bones propOSles, a vegades no són realitzables. (ln
ulopiques, veniu a donar un missatge: el PSM éstA moll bé,
és moll simpalic, pero si governllssim, e l caos; si governassim, que farlem?, quina alternativa economica hi Ilauria?
Sr. President, governaru instilucions amb majaría absoluta i
la gent no es mor de fam, la gent viu i fa cases. Hem tingut
comissions d'urbanisme a ajuntaments importants i els negocis no s'han aturat, la gent ha continuat fent la seva caseta, ara, tal vegada, s'ha aturat un poquet l'especulaci6, hem
fomentat més l'economía productiva, així com agrada al Sr.
Forcades.
Bé, el tema deIs camps de golf. El PSM esta en contra
deIs camps de golf. Crec que val la pena fer un incís avui,
aquí. És curiós que des de la promulgació de la Llei no
s'hagi fet ni un camp de golf, com és aixo? Jo m'ho he estudiat molt, he mirat bastant els expedients, els he mirat d'un
en un i, com és possible que aquestes inversions de deu mil,
de quinze mil milions que han de salvar les econornies deIs
po bIes, com és que darrera aixo no hi hagi ni per fer un
projecte en condicions que s'ajusti a la Llei de camps de
golf, aprovada per aquest Parlament? A vegades ni un
avantprojecte, no compleixen ni un deIs requisits de la Llei
de camps de golf. La Comissió Insular d'Urbanisme -no estaro aquí per discutir aixo- amb un crüeri equivocat dóna
declaracions d'interes social condicionades al compLiment
de la Llei; aixo és igual que si un demanAs per fer un grataceIs de cent pisos i li donassin la llicencia condicionada
perque només en fes tres, bé, si llavors en fa cent, que feim? É<; difícil, llavors, fer complir la legalitat urbanística
quan ja estll l'obra en marxa.
Bé, llavors aquí podrlem entrar a discutir molt sobre la
renda per capita, el Producte Interior Brut, si creixement o
decreixement. Tots aquests s6n valors molt relatius, I'ocupació és un valor absolut, matematic, i realment aquí tenc
l'informe de La Caixa del mes de setembre i és per estar
preocupats perque, com li he dit abans, el descens de I'ocupació a Balears va ser del 5'4%; a Cas lella-La Manxa i a
Extremadura ja nornés va baixar el 3'5 %, mentre que a Madrid, a Cantllbria i a Andalusia va pujar l'ocupació, aixo ho
tenen vos tes, jo estaria preocupat, ho estic sense ser el president del Govern, ha estaria molt més si fos el president
del Govern.
Llavors hem parlat del finan~ment, evidentment hi
pot haver mil milions endavant o endarrera, tot depen de
quins criteris de població agafam, pero hi ha una cosa molt
concreta, és a dir, el Sr. Forcades amb el record de finan~
ment, em pareix que va dir, va emprar un terrne futbolístic,
hem guanyat en camp contrari, ha esiat una victoria en
camp contrario Tres dies després de fer aquestes afirmacions se signava un endeutament, un créctit, per 11.000 mílions de pessetes, la gent diu: que es aixú? Anam aHa í se
solucionen els problemes economics, idos dies després
hem de signar polisses. Els pactes de finan~ment no són
tan positius ni han resolt, aixo per suposat, no parlem ja de
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la balan ¡;a fiscal, si la balan¡;a fiscal eren 90.000 milions negatius, ara en seran 89.000 o 88.000.
Bé, llavors del Pacte Autonomic, pareix que és una cosa que ha fel el Govern del PSOE i que no en teniu ni part
ni res, i jo crec que hi teniu una responsabilitat. Aquí tenc
una revista on vós declarareu que el Partit Popular, amb la
presencia del president de Castella, (... ) dins les comissions,
inicia el que s'ha anomenant Pacte Autonomic, hi tinguéreu una participació activa, pel que deis en aquesta entrevista que vos feien, i crec que ja no estau legitimat per tirar
el baló a fora ; en la qüestió del Pacte Autonomic no hi ha
Madrid, i vós sou Madrid, vós signareu el Pacte Autonomic, és un acord entre el Partit Popular i el PSOE, Madrid
no és només el Sr. Obrador, és el Sr. Obrador i el Sr. Cafie11as.
Heu tornat a fer un repas, continuo amb la vostra intervenció, en el tema de la construcció. Bé, d'acord, els deim: s'ha acabat posar rajoles, ara vos heu de dedicar a arreglar esglésies, tal vegada una sortida molt important, la setmana que ve tenim una interpeHació en materia de rehabititació d'habitatges, hi ha 37.000 habitatges desocupats a les
Balears, hi ha una tasca immensa de rehabilitació, a veure
si aquests habitatges es poden ocupar, pero quina formació
professional hem donat als picapedrers perque estiguin
preparats per fer aquestes feines i que no n'hagin de venir
de la peninsula. Analitzin les actuacions que han fet en formació professional.
Llavors ha fel un incís al model economic, crec que ha
estat quan parlava que el nostre govem seria desastre. Bé,
tal vega da és que hi coincideixen les nos tres propostes, pero és que nosaltres fa deu anys que les feim; aixo de pro tegir el territori fa deu anys que els ho deim; a~o que duen
un excessiu creixement en materia de construcció, amb exces de places a hostaleria, fa cinc o sis anys que els ho deim,
i vos te, fa cin o sis anys, o fa deu anys, ahir mateix ho reconeixia en el seu discurs, pagina quatorzena del seu discurs:
"Oevers la meitat deIs vuitanta varem considerar, per cert
amb clara contradicció amb les idees que s'usaven per l'esquerra d'aleshores, que l'especialització de les nostres illes
continuava sent obligada i que no teníem cap més alternativa." Vostes no {enien cap més alternativa, nosaltres parlavem d'altres alternatives ja aleshores, ara, passa que nosaltres som el caos, és a dir, o vostes o res.
Perdoni un minut, Sr. President. Parla m del model
economic. Model economie que no duu enlloco En la revista d'aquest mes un aH dirigent del Partit Popular diu jo
cree que el model balear esta molt adequadament en discussió, perque es clar que el model que durant vint-i-cinc
anys ha servit per millorar el nivell de vida de la nostra
gent és un model no només carregat de perill, ja era abans
perillós pel fet de basar-se en un monocultiu, sinó que ara
s'enfronta a una profunda revisió. S'ha de disminuir l'oferta, etc.
Abel Matutes, deuen coneixer a aquell senyor del banc
de més amunt. Aixo no ho diuen els nacionalistes del PSM
i EEM, ho diu el Sr. Matutes, deu ser dogma de fe aixo,
deu ser eH qui els ha suggerit que entrem a formar govern.
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Bé, temes de competitivitat -ja no tenc temps de parlar-ne- i una altra pregunta molt conerta que no ens l'ha
contestada: aquesta integració dins la regió europea de
l'arc mediterrani occidental, no n'ha tornat afer meneió, i
aquest és un tema importantíssim, que hem de fer?, quines
actuacians hem de fer? No sé si pot dir massa coses.
Ja fora de temps, una petita al-lusió de 30 segons, Sra.
Presidenta, a la qüestió del mercat interior. Aquest és un
tema capital, és a dir, cree que no importa que nosaltres
cerquem ~rcats a fora si sabem aprofitar el mercat interior, pero no només basta amb saber comereialitzar els nostres productes, fa falta una feina de conscieneiació de la
gent, i ti contaré en deu segons una anecdota que il·lustra
el problema que tenim per aprofitar aquest gran mercat
que tenim desaprofitat a les Illes.
(L 'HbLe. Sra. Vicepresidenta primera substitueix el Molt
Hble. Sr. President en la direcci6 del debat).

EL SR. PRESIDENT:
Sr. Sampol, li prec que acabi.
EL SR. SAMPOL 1 MAS:
Cinc segons, Sra. Presidenta. Un sopar a un restaurant
la setmana passada, aquesta persona amb quatre amics, a
l'hora que ve el cambrer, un cambrer mallorquí: "Quin vi
volen? Vull un vi mallorquí de n'Oliver de Petra" -per cert
els el recomanam, perque és extraordinari-, res posta del
president...
(Rialles).
Perdoni, del cambrer, li ~segur que ha estat un lapsus,
resposta del cambrer: "Vi mallorquf? No pot ser bo maL"
Aixo no es pot adrnetre, aixo no passa ni a Catalunya,
ni a Alemanya, ni al País Basc, ni a GaHcia, no es pot admetre que un mallorquí digui: un vi mallorquí no és bo, aíxo és inadmissible, i aquí és on hem de fer feina. Aquf l'empla¡;am perque, com a president del Govern, ensenyi al poble que aixo no s'ha de tornar a repetir. Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
GrAcies, Sr. Sampal. Continuam el torn de replica, pel
Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la paraula el Sr.
Obrador.
EL SR. OBRADOR 1 MORATINOS:
Sr. Cañellas, ens ha tornat a demostrar que voste és un
president d'efecte retardat, perque ha debatut i ha discutit
un document, primerament li vull dir que aqueixa és una
traducció interessada que li han donat i Ji donaria aquesta a
la presidenta perque el document esta en catalA, li han passat una cOpia, supos que ha estat qualeú de construcció. Podria lliurar al Sr. President el document, que és del mes de
febrero
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Jo li vull dir també que voste ha entrat aquí, si vol el
convidarem a venir a les nos tres assemblees, i voste podra
discutir amb el Sr. Josep Alfonso, amb el Sr. Joan March,
amb el Sr. Benegas, perque jo he vingut aquí, he fet una exposició i crec que el que m'ha de contestar és a allo que jo
he dit aquí dins i a les mesures que he posat aquí, no a altres.
Ha fet una cita, simplement per mencionar-lo, de la
gran inversió al cementiri de no sé que; escolti, quan els balanc;os auditats estiguin en el Registre Mercantil sabrem si
realment hi ha tant de guany com vos te diu, lIavors en podem parlar almanco, perque ni tan soIs ha cobert aquest requisit. EIs han donat 420 milions de la Comunitat, pero bé,
en aixo no volia entrar i em perdonara, jo he dit les coses
des d'aquf, l'he mirat a voste i li he dit perque voste pogués
posar i rebatre si el que jo he dit són insults o són constatacions de coses, perque a aquells qui estimam la nostra terra
també ens dol que el nostre president les faci, i per aixo les
deim aquí, perque ens dol que el nostre president faci
aquestes coses, i les deim aquí no les deim a un altre Uoc,
amb microfons, amb televisió i amb Diari de Sessions, davant voste, a la cara, li deim i Ji he dit.
Voste té un recurs, jo no estic experimentat en aquesta
cambra i s'ha de reconeixer que ho fa graciós, i que amb
aquest acudit facil que sap fer i que li he de reconeixer que
el fa bastant bé, a aquest acudit, sol treure la falta de continguts, és a dir, vos te treu l'acudit i ja esta, i se'n va. perque qui parla d'insults, Sr. Cañellas? Jo l'he vist aquí i l'he
vist en el Diari de Sessions a voste aprofitar, quan ja no li
poden replicar, per fer desqualificacions personals, i l'he
vist a vos te, Sr. Cañellas, aquí, aixó és insultar. Quan sap
que a voste, pel Reglament d'aquesta cambra, no li poden
contestar voste els diu, aixo és realment insultar, insultar la
democracia d'aquesta cambra, insultar les persones.
Jo li he tret coses dures, ho reconec, li he dit perque
les hi havia de dir, i em cregui que no és el meu taranna dir
aquestes coses. Si les he dites no és per cap circular del senyor no sé qui que vos te coneix, perque jo no la conec ni
per casualitat, no la conec, a aquesta circular, supos que el
seu servei d'informació, a la millor el Sr. Gilet en sap més
que nosaltres i ens controla més que la recaptació deIs nostres documents, pero la veritat és que ho demanava als
meus companys i ningú no ha rebut aquesta circular, haurem de demanar al Sr. Gilet que ens la passi en cOpia.
Jo li vull dir, Sr. Cañellas -i perdoni-, que voste parla
de comunitat rica, ens diu coses i el que li he de dir és que
fa quinze anys que som la primera comunitat d'Espanya en
renda, per tant, allo que lIavors era una provincia, perque
n'érem la primera, que si abans ens anava bé perque erem
nosaltres molt bons i ara ens va malament és perque els altres tenen la culpa, i aixo era el que li volíem dir i no li deia
jo, i esment un mateix article que el Sr. Sampol citava sobre el Sr. Abel Matutes, supós que el Sr. Berastain és militant del seu partit, diu concretament: "Jo ja li deia, al Sr.
CañeUas, que havia de fer estudis per veure que aixo no podia anar així" i ha diu, per tant, senyal que aixo que deim
nosaltres, que és un president d'efecte retardat, hi ha qualcú més que ha diu, que no som nosaltres.

Li deia que aquell cas, en aquest moment no és el del
seu partit, pero sí que ho és de I'ex-ministre de Treball, el
Sr. Rodríguez Miranda, que deia: "Quin és el mal d'aquesta
comunitat? Que necessita un liderat, que no ha existit mai
durant aquest temps i que, per tant, s'ha de crear un autentic liderat del Govern de la nostra comunitat." Per tant, Sr.
Cañellas, jo li he d'agrair i li agraesc, a pesar que comprenc
les dureses, perque també és la indignació que tenim aquells qui estimam aquesta illa, que hem nat aquí, que I'hem
viscuda sempre, que l'hem sofrida com tat i que l'hem estimada perque és nostra i perque hem viscut aquí, li hem dit
també, en aquest sentit que, per favor, ens fa molt de mal
veure el que voste fa, i per aixo ho deim aquí i ho deim
aquí com a representants d'aquest poble.

A mi m'hauria agradat que ens hagués contestat si realment aquestes millores de qualitat, el que nosaltres dei m
i el que li he dit de les zones d'actuació preferent, i el que Ji
he dit deIs consells i de les gerencies, aixó no m'ho invent,
el Sr. Cladera sap que ha hem repetit mil i una vegades, sap
que ho hem discutit amb les patronals, sap que ho hem discutit amb els sindicats, peró que hem de posar fil a l'agulla,
recursos, treball, i hem de muntar aquestes gerencies, hem
de comen91r a actuar. Voste diu que no hem dit com hem
de fer la reconversió, evidentment, Sr. Cañellas, nosaltres
no vendrem aquí ni ens atrevirem mai a dir-li: Sr. Cañellas,
l'hotel tal, els apartaments tals, els hem de destrossar, els
hem de fer així, hem de posar les plantes així o a l'inreves;
em pareix que no li direm, el que li deim és que aquest Govern, que es preocupa deIs cementiris, cosa que ens pareix
molt bé, tant de bo dedicas el que dedica a un cemetiri privat als cementiris deIs pobles, perque necessiten bastant
d'ajuda i que són peces importants de la nostra historia,
que hi dedi~s almanco el 10% del que dedica a aquest.
Jo li vull dir ben cIar que nosaltres no venim a dir aixó,
venim a dir simplement que aquest Govern, que ha de tenir
un liderat, que realment ha de respondre, reuneixi a cada
zona les parts interessades, el debati, faci promoció d'aixó,
comenci a donar alternatives i apliqui aquests criteris de
millora de qualitat de serveis. Quan a voste li pugen, és cIar
que ens fa una porada que pugin, és que pujaren practicament 2'5 milions en dos anys els turistes a aquesta comunitat, pero pujaren turistes que augmentaven la renda, que
augmentaven la despesa turística; no, Sr. Cañellas, pujarem
en turistes que baixaren el 23% la despesa turística per turista, aixó vol dir que per guanyar el mateix n'havien de venir el 23% més, de turistes, perque hi arribassim. Aixo és el
que ens fa mal. Ara, que és el que ens preocupa, Sr. Cañe11as? A veure si ho enten d'una vegada, el que ens preocupa
és que hi ha una nova oferta que surt, que té rendibilitat,
que té possiblitats reals de mercat, i si no que m'ho digui el
Sr. Cladera, que els seus inspectors ja han hagut d'intervenir a bastants empreses, que ofereixen una habitació a quatre persones, i aixo és rendible, pero ens convé a nosaltres
tornar a augmentar així? Ens convé que necessitem una altra vegada el 25% més per equilibrar la nostra economia?
Aixo és el que vos te, com a president, ha de respondre ara,
i no hem de tornar a dir el que deiem abans sobre que en
1985 haviem d'haver anat alerta, com deia el Sr. Aleñar en
el seu article. Havfem d'haver anat alerta en 1985; dones
ara hem d'anar alerta perque en 1997 no ens diguin que ha-

DlARl DE SESSIONS¡ Núm. 43/ 14,15 i 16 octubre del 1992
vfem d'haver anat alerta en 1992.
Aixó és el que li volem dir, Sr. Cañellas. Li hem dit
ben cIar que es preocupi menys del seu patrimoni, i aixó és
veritat perque ho veim, hem viscut en aquesta cambra aixó,
ho hem vist com un espectacle, com deiem l'altre dia, peró
no volem reproduir el debat de l'altre dia, volem reproduir
el d'avui. Digui que és el que vol fer per evitar aixó, que ha
de fer com a líder social d'aquesta comunitat, perque voste
ho ha dit, li hem donat el vot, per tant, respongui.
Li volem dir, Sr. Cañellas, que és fer pau social, el pacte social, no riure's deIs sindicats i de les patronals, no dir
un pacte de 4.000 milions i llavors dir alerta, pero a l'hora
de donar-los els donaré a qui jo vulgui i així com jo vulgui,
i aixó ens ho han dit totes les patronals i tots els sindicats, i
esta en els diaris d'avui. Aquí diu: "La mesa de negociación
con el Govern se está muriendo por lisis i dejadez", aixó no
ho dic jo, ho diuen aquells qui voste pareixia que deia l'altre dia que jo havia renunciat a aixo, aquests jocs que voste
sap fer tan bé. Que li deim? Que s'ho prengui seriosament,
que de veritat la concertació social en aquesta comunitat és
important, que de veritat que la necessitat d'un pacte social
és necessaria, que s'oblidi d'altres coses, de jo don, que em
dóna, jo te toc, tú em toques; que reuneixi els sectors i que
es comprometi públicament, que hi hagi documents signats
i publicats deIs acords; aixó és el que volem. Voste diu
4.000 milions, i llavors diuen: qui els controlara? Ah no, aixo nosaltres, perque aixo és nostre. Que vol dir? Que també pren cementiris o que farem una altra cosa? Per favor,
no li parlo de legalitat, jo no he vingut aquí a parlar d'iHegalitats, he vingut a parlar de justícia, d'equitat i de responsabilitat.

Una altra cosa que voste diu, que li hem dita, necesitam la cultura: cert, Sr. Cañellas, cert que hem apuntat i no
hem fet tot un programa, que voste s'ha entretingut, i com
li deia abans, amb efectes retardats, amb un document apocrif i endemés en una llengua en la qual no l'havfem editat
nosaltres, és en catala que l'editarem. Voste, amb aquest
documenl apócrif, ens feia llista de coses que no hem dit,
cerl, no les hem dites totes, en podríem dir cinquanta més.
El que li hem dit són aquells elements necessaris per orientar els recursos que té avui i ara aquesta comunitat, i ho
hem dit, no de cara al 1993, ho hem dit de cara al 1994, al
1995 i a l'any 2000, si és necessario Digui'ns on anam, que;
ilO ens digui quan ens n'anem, el projecte de pressupost diu
que aquí posarem el 5%, el 8%; per favor, aixo és riure's
d'aquesta cambra. El que voste ha de dir, com apresidení.,
és on anam, que ara hi dedicarem aixo, que passat dema hi
dedicarem, etc. Una crisi, una sortida economica no és
qüestió d'un dia, ni un avantprojecte de pressupost, és
qüestió d'una política, i em treu un pal de desenrotllament
regional, que el mirarem, pero que hi ha entrat fa dos dies,
un dia, em diuen, fa que ha entrat; per tant, al menys ens
deixi estudiar-lo, quan pareixia que el Sr. Forcades un dia
aquí deia que feia anys que estava fet, també sera d'efecte
retardat, com vos te ha dit, l'efecte retardat d'aquest Govem
de la Comunitat, que se n'assebenta quan ja tot ha passat.
Nosaltres tindrem documents, tindrem les notes. Jo li
deia que havien de prendre mesures concretes en adminis-
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tració pública, atracant (... ), podem fer aquestes pero no
n'hem vista cap ni una, li hem dit i no les ha contestades,
no les ha contestades! Quan voste parla d'etica i moral, jo
no he vingut a fer un discurs etic, som deIs qui -i ho vull dir
aquí, si serveix per res- no creuen en aixo de presumida
l'honradesa, perque la suposa tothom. Ven e aquí a parlar
de fets concrets, i voste no n'ha desmentit ni un, d'aquests
fets, de fets concrets, són els que dic jo. Si té una altra cosa
la digui aquí si creu que l'ha de dir, voste és el Govern, voste és el cap d'aquest Govern i voste ha de respondre aquí,
no a un alve lloc.
Voste diu que nosaltres hem vingul aquí, que si insults
i que si en Cambó. Sr. Cañellas, li vull dir una cosa, a mi
ningú no m'ha dit el que havia de dir perque ho he escrit,
no m'ho han escrit. Ho he dit aquí i ho he dit amb plena
consciencia, fins i tol amb violencia personal, pero he vingut a dir-ho aquí perque era responsable de dir aixó, li
agradi o no, aquesta és una responsabilitat meya. Voste ho
creura o no ho creura, aixo m'és igual, jo estim aquesta comunitat, i d'amenaces no n'accepto, ni de voste ni de ningú,
perque jo no he amena<;at en absolut ningú.
El que li vull dir, Sr. Cañellas, aquí hem de parlar ciar
de les coses, no hem de venir aquí afer-nos acudits, perque
per fer acudits hi ha el Teatre Principal, altra vegada ja el
citarem, que és del Consell Insular i a la millar en treurem
més profit perque l'omplirem. Aquí venim a discutir els temes que afecten els ciutadans d'aquesta comunitat, no d'Aragó, Franco ja ho deia en el seu temps. A voste no li agrada Espanya? Se'n vagi. No li agrada el que jo faig? Se'n vagi; aquesta és l'Espanya que tenim, voste no és l'amo, i perdoni que li tomi a dir, voste no és qui per dir que una cosa
és aquí o allil, i aixo ofen qualsevol democrata que li senti
dir aixo.
Jo li vull dir una cosa -perdoni, Sr. President, acab tol
d'una-, ja ens té habituats a coses que ha dit, l'alabanc;a al
PSM, jo crec que sempre que l'he sentit parlar sempre ha
fet el mateix, aquest joc entre els dolents i els bonets, bé, si
sou bons, aixo sí, nous primerencs. Aixo ja és un joco Aixo
que ¡'anterior era o no era, aixo ja ho hem sentit massa vegades, Sr. Cañellas, per favor, utilitzi uns altres recursos, no
p~ repeteixi tant perque sera d'efecte retardat.
El que jo li vull dir, perque supos que ha dira, és, en
primer lloc: nosaltres, a aquesta comunitat, hem fet feina i
fiem presentat propostes, sempre diu que criticam només, i
hem presentat 47 compareixences, 5 comissions no permanents, 19 interpel·lacions, 18 mocions, 34 proposicions no
de llei, una proposició de llei, 70 preguntes orals a Pie, 73 a
comissió, en total 140 activitats més no sé quantes preguntes de les quals, per cert, el seu Govern no ens ha contestat
ni la meitat en el temps que pertoca. Li vull dir, i diril per
que li dic, perque com que em repetid el mateix deIs altres
dies, ja li die; segona cosa: li agrairia, per respecte a tots els
qui el tenim, que quan llavors torni a pujar aquí no faci
desqualificacions personals, perque si les fa les fa en un
moment en que sap que no li podem replicar; li agrairia
que no continuas amb aquesta bona costum que té vos te.
Moltes gracies.
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EL SR. PRESIDENT:
Gnkies, Sr. Obrador. Pel torn de contrareplica, té la
paraula el Sr. President del Govern.
EL MOLT HBLE. SR. PRESIDENT DEL GOVERN
DE LA COMUNITAT AUTÓNOMA (Gabriel CañelIas i
Fons):
Gnlcies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Crec que
no Ji ha de saber tant de greu que li ajudi a crear una imatge, a pesar que sigui a judici de qualcú imatge repetida,
perqué una imatge, a vegades, val més que cent paraules,
sobretot segons quines. No esta malament que a un li assignin, a vegades, una imatge massa utopica, perqué també
n'hi ha d'haver qualcun, una imatge igual a la que aprofita
voste per fer, la qual em sembla igual que la mateixa crítica
que han fet avui, ahir i tot el dia sobre el creixement economic, parlar del 40% de creixement sobre un percentatge
molt petit és el mateix que creixi un 2% aquesta comunitat
sobre una expectativa economica molt mes amplia, pero tot
és valido
Bé, jo no he volgut, ni cree que ho hagi fet en absolut,
adjudicar el falI a la iniciativa privada exclusivament, pot
ser que els falls els hagin comesos tots els sectors i fins i tot
les adrninistracions, jo tan soIs m'he referit que hi havia
certs agents socials individualitzats que havien errat en els
seus calculs i havien continuat amb un creixement desmesurat amb unes previsions d'expectatives econorniques que
després han estat equivocades, aixo els ha motivat situacions difIcils de superar.
També voldria especificar-li que no és possible mesclar
autonomic encara que als tres dies se signi un
eredit d'endeutament d'll.OOO milions de pessetes, perqué
aixo és mesclar ous amb caragols. El finan~ment ho era
per a un pedode distint i aquesta realització d'un credit,
mOlt al conlrari era haver intentat ajornar al maxim per no
pagar interessos d'actuacions amb caracter anterior; de manera que encara, una vegada més, haurÍem de donar l'enhorabona al Govern per haver actuat d'aquesta manera.
finan~ment

Som responsable del Pacte Autonomic, i ho he estat, i
no me'n penedesc, i avui tornaria afer exactament el mateix. Com som responsable de l'actuació que hem dut com
a Govern fins ara en tots els temes que corresponen a les
nos tres competencies, i no em penedesc del que he fet.
Som responsable del Pacte Autonomic -i ho haurem de dir
una vega da més- perque indubtablement en un moment determinal varem creure amb tota sinceritat que hi havia un
millor camí obert i acceptar possibilitats de desembossar
un tema com aquest que no tancar-nos a la banda, continuar amb exigencies molt més amplíes i immediates i quedar en la cuneta. Per tant, si signarem , si coJ.laborarem
com a partit en aquesta realització va ser especialment, decididament, per poder desembossar tot aquest sistema que
ha de donar autonomía a la nostra regió.
Així com també admet haver manifestat fa anys i avui
que la postura del nostre Govern era la de manifestar públicament que l'especialització era el millor deIs camins

que tenia aquesta comunitat, fins i tot Ji diré més, aqueixes
frases que voste lIegia del discurs diuen conlrariamenl a les
creences de l'esquerra de llavors, que vol dir aquesta manifestació? Vol dir que si tenen una mica de memoria, qualsevol que sortia públicament a parlar de la nostra economia deia més o menys que desgraciadament el monocultiu
turístic produeix, i a partir d'aquest "produeix" cadascú feja
el seu plantejament, normalment en sentit negatiu, en tant
que un sector pujava, creixia a mesura per damunt els altres, i es desequilibrava l'economia, almanco la d'alguna de
les illes, i en aquell temps es posava, per exemple, l'equilibri d'una illa com Menorca que tenia un percentatge més
ben estabJit entre turisme, indústria i ramaderia.
Nosaltres varem ser els qui, des de la nostra actuació,
varem comen~r a expressar amb orgull que gracies al monocultiu turístic aquestes illes podien sortir de la situació
en que havien estat alllarg de molts anys, alllarg de la nostra historia, fins a temes relativament recents, si consideram trenta anys com un temps recents, terra d'emigració,
terra de pobres a o com molt bé va explicar aquí en certa
ocasió, en la primera legislatura, el Sr. Antoni Marí, fins i
tOl terra aquí on la fam feia menjar tres garroves a qui tenia ocasió. Per tant, continuam defensant l'especiaJització
de la nostra economia, continuam defensant que el turisme
és l'única solució viable, sense que aixo vulgui suposar, en
absolut, deixar de costat altres actuacions, pero sapiguent
que per molt que hi facem -i que sigui per molts d'anysmai no aconseguirem establir un equilibri entre els tres sectors, perqué aquesta és una regió, unes illes, que tenen que
aprofundir cada vegada més en aqueixa especialització turística i brindar un model de futur, un model de futur que a
la millor sera distint a aquell model que hem mantingut
fins ara, al qualJi haurem de fer les correccions necessaries,
les que tots estam d'acord que se Ji han de fer, perque és un
mercat que és madur, que és un mercat que no pot oferir
els mateixos avantatges que oferia fins ara, que ha de ser
molt més competitiu, que ha d'oferir altres alternatives si
vol competir amb sectors del nostre Mediterrani i a destinacions molt més enfara que ens fan la competencia, de vegades, muntada per nosaltres mateixos.
Per tant, ens empegueim d'aquesta actuació i creim
que hem de continuar aprofundint en aquest camí i que tan
sois en aquest camí, en aprofitar-Io amb la deguda mesura i
sense ignorar els altres sectors, torbarem aquell futur d'esperan~ del qual ahir parlava.
Vull fer una incidencia en el tema del mercat interior,
perque hi coincidim plenament. Coincidim plenament que
donar de menjar a aquestes 700.000 boques, sense comptar
amb el consum que puguin fer 7'5 milions de turistes, 7'5
milions de visitants, pot ser la gran sortida a una actuació
de promoció de cultius determinats que donin una revitalílzació a la nostra agricultura, si endemés trobam el ca mí
adequat per compaginar el temps de producció amb el
temps de consumo
Voste ha posat un exemple, ha utilitzat una imatge una
vegada més. No debades, aquesta empresa i aquest empresari, al llarg d'aquests darrers anys ha duplica! la seva actuació perque ha sabut trobar el camí de la comercialitza-
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ció, perque ha sabut fer primerament un bon producte i
l'ha adequat a una demanda que existeix aquí molt quantificada, quantificada en quantitats que permeten actuar-hi i
dedicar-hi inversions i capacitats.
Voldriem ser capac;os d'ensenyar a tothom aqueixa llic;ó que voste ha volgut que ensenyassim a aquelI bon cambrer que, segur, segur, que devia ser extern, perque si no no
hauria pensat que aquelI vi podia ser dolent.
Quant a la integració dins la regió nordoccidental, no
és que no li hagi volgut contestar, és que a la millor la contesta no li satisfa plenament, esta sol-licitat l'ingrés, estan
fetes les gestions amb aquells que manegen el comite directiu, estam, com aquelI que diu, a l'espera de poder integrarnos dins aquesta actuació, perque estam conven~uts que els
nostre futur passa, sense cap dubte, per participar activament amb aqueixes actuacions.
Pel que fa referencia al Partit Socialista molta por deu
tenir als meus finals, perque ha dedicat, de la replica o de
la dúplica, la majar part del temps a advertir-me, i no la faci, no la faci perque no tene temps de contestar-li. Me'n
mor de ganes, aixó li assegur, perque se la mereixerien.
Cementiri per cementiri, se'n recorden de les rialles
que va haver en aquesta cambra quan un conseller de 1'Interior va posar en els seus programes uns capítols i en els
seus pressuposts per ajudar els ajuntaments a la restauració, reparació i posada a punt deIs cementiris. Jo encara record els acudits fets des d'alIa cap aquí i les males estones
que va passar el bon conseller per matenir tres anys consecutius un programa d'aquest estfl; de manera que no em recomani que aixo no ho torni a posar perque quí s'hi va valer acollir ja va tenir la seva óportunitat.
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ves com aqueixes, que poden perdre 10.000 mílions de pessetes d'inversió i quedar penjades, sigui per fer un cementiri, si es ven, sigui per fer altres tipus d'actuacions que siguin bones per a aquesta comunitat, trobaran el suport d'aqueix Govern, i no m'importa qui hi hagi darrera ni davant,
perque si haguéssim de cercar el Govern per fer actuacions
a una comunitat com la nostra 1I0es aquí no hi hagués ningú que no fos conegut per eH, benefactor, que es dedicas a
la política, empresari significat o qualque altra qualificació
especial, no cree que em bastassin els dits de les mans per
prendre eap iniciativa; perque aixo que jo els deia, que té
l'avantatge ser una regió petita perque ens manejam igual
que si fossim un poble, perque tots ens coneixem, i aixo té
de bo aquestes actuacions, de no haver de desmentir la legalitat, la moralitat, l'honradesa i els merits que té cadascu,
perque tots ens coneixem, també té l'incovenient que, com
que tots ens coneixem i tots estam molt units, tots estam
bastants relaeionats i, entre tants com som en aquesta cambra, sempre n'hi ha qualcun.
Endemés, voldria dir aquí i ara -ja sé que em diuen que
és il'legal, que no és una actuació legal, que aixó esta per
damunt la legalitat, que és una actuació que s'ha duta ober~
tament, s'ha presentada a un Cansell de Govern, s'ha aprovada per unanimitat, s'ha duta als consells d'administració
deIs banes, de les caixes d'estalvi i s'ha aprovada, s'han demanat auditories i s'han fetes, se n'han demanades més i
s'han completades, s'han fet plans de viabilitat i tan soIs
quan ha hagut seguretat en l'actuació llavors s'ha pres l'acord de participar-hi i encara no ha estat executada. Mentrestant, una actuació com la d'avui, s'ha perdut la confianc;a, veurem l'esfor~ que haurem de fer per recuperar que la
gent tingui confianc;a i no deixi caure iniciatives com aqueixes i com d'altres que hi haura, perque no feim comptes
aturar-nos.

Hi té la capacitat d'actuar per crear aquesta empresa
pública, privada, d'iniciatives, per potenciar actuaeions com
aquesta i com altres. És capar; el Govern és capac; de fer
aqueixa actuació? Realment arribaré a creure que és veritat
que som l'amo, l'amo i el senyor, perque ja manejam, senyors, no el nostre pressupost, manejam el nostre pressupost i el de la banca privada i de les caixes d'estalvi. Aquesta ja és qüestió molt important, comem;am a ser realment
un país, comenc;am a comandar tal com toca.

Tenc la sensació, també, que cada vegada que el Partit
Socialista ve aquí aprofita les quatre coses que ha acabat de
sentir en el darrer moment i les brinda com a própies.
Cam? Ha hagut una comissió que ha participat en les actuacions del POOT, saben més o manco el contingut que hi
ha i quines són les resolucions que fara, perque les varen
brindar a tothom i perque és d'agrair que es brindassin a
participar-hi. Ara, ja les conclusions d'aquell POOT, més o
manco avanc;ades, les brinden avui i aquí com a propies, les
brinden aquí en el sentit de dir tres regions, tres zones turístiques han de tenir aquestes actuacions, n'hi ha més, només n'ha dites tres, en el fons n'hi ha més, a més de s'Arenal, Ca'n Pastilla, Cala Major, hi ha també Palmanova, Magaluf, el port de Sóller i Can Picafort, i contemplen, efectivament, la creació d'aquests organismes i d'aquesta reconversió. Vostes l'avancen per veure si aOO la consideren com
a propia, igualment que també, del context de la discussió i
del debat, deu haver tingut en compte i coneixement del
decret que té a punt de treure el Sr. Cladera per regular la
utilització de les places turístiques, perque no es passi
aqueixos límits que estan establits, com s'ha de fer aqueixa
inspecció, com s'ha de poder fer aqueixa regulació i la briden com a propia, i ja tenim la seu plena d'ous, llavors volen que al final no faeí acudits, és que és per riure aixó.

Pero ho vull repetir per si no ha quedat ciar. Iniciati-

Miri, jo estic convenc;ut que tots venim aquí per fer fei-

Aqueixa fixació per aquell tema que tant el preocupa,
com la imatge, voldria que quedas ben cIar que a mi aixo
no m'empegueix en absolut perque una de les actuacions
claus d'aquest Govern és traetar de potenciar iniciatives, i
si per potenciar iniciatives s'enten crear una societat, Capital Risc, que té com a única finalitat aixo; empresa, per
cert, de caracter privat, perque la majoria i la major participació del capital és d'empreses privades; per cert, em pareix
molt greu que es digui que només empreses sobre les quals
el Govern té una manera i un mode de pressió. Crec que
tots, i el sector bancari, normalment hi ha actuacions que
es manegen avui en dia, aquí on es veu que no tan normalment, que hi ha possibilitats de fer d'aquí cap alla i d'alla
cap aquí a través d'informes, informes que no compareixen.
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na, que tots posam el millar que hi ha de cadascú, pero
també és ben cert que n'hi ha que el posen amb un taranna
i altres amb altre. Res indica aquesta estadística de tantes
preguntes i tantes actuacions, més si es té en compte que
corre el rumor, i ha dic com a rumor, no sigui cosa que el
meu servei d'informació sigui tan dolent aquest pie, per
cert, la circular del Sr. March també la lliuraré a la presidenta.
Corre el rumor que ja es cobra a tant la pec;a, i que
tantes preguntes, tantes interpeHacions i tantes actuacions
per a un grup que acostuma a replegar-ha tat i llavors a
distribuir-ha, va en funció d'aixo, almanco qualcuns del seu
grup així ha han manifestat i ha han manifestat públicament. Si aixó és fer feina, bé, canviarem de parlament, no
ens anirem a Aragó perque estam disposats a continuar
fent feina aquí, no canviarem de comunitat perque aquesta
també l'estimam, pero sí que li diré -amb aixo acabaré- que
no estan legitímats per donar lli'íOns d'honradesa, no estan
legitimats perque les tenen enrere.
La seva honradesa és (... ) d'honradesa com aquella
destral delllenyater: Passava per la vorera un antiquari i lí

va demanar la destral, perque era molt antiga, va dír: "sí,
tretze generacions fa que esta en la nostra famHia", entusiasmat aquell home, davant una joia tan preciada es va tirar de barrina í va aconseguir que li venessin la destral.
Quan partia tot iHusionat amb aquella destral -amb aquella destral que tant empren per donar-nos maceta- aquell
home, aquellllenyater, li va pegar un crit i li va dir: "l'amo
-perque amo és una expressió molt socorreguda- se m'havia
oblidat dir-vos que durant aquells 450 anys li han canviat
quatre vegades el taH i tres el manec." De moment vos te és
el tercer manee d'aquesta destral.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. President. Pel Grup PP-UM, té la paraula
el Sr. González Ortea.
EL SR. GONZÁLEZ ORTEA:
Sr. President, Sras. y Sres. Diputados. suele ser común
-vaya esperar que salgan todos, Sr. Presidente, todos los
que tienen que salir, no les interesa la opinión del grupo
mayoritario- que el debate sobre la acciÓn poHtica i de gobierno se centre especialmente sobre lo que constituye la
más candente actualidad en el momento en que se celebra,
aunque supongo que ello es inevitable, ya que de lo contrario se tendría la impresión que la cámara vive de espaldas a
10 que sucede en la calle, no deja de resultar paradójico que
un debate sobre política general que se celebra una vez al
año encuentre su punto de ebullición en el acontecimiento,
a veces fugaz, que acaba de producirse, que en muchos casos acaba de madurar y que se refiere a una cuestión concreta, en tanto que se queda en un segundo plano el desarrollo de toda la actividad poHtica del año pasado o la que
se prevé para el futuro.
El discurso de ayer del presidente se dedicó íntegramente a tratar de la situación económica, tema que trasciende la pura noticia y que se manifiesta como el mayor

interés político del momento, no ya de nuestra comunidad
sino del mundo occidental en su conjunto. Así, tanto si se
acude a los medios especializados como a los de información diaria se puede observar una inquietud generalizada,
como muestra basta recordar la encuesta publicada por un
diario de información nacional el pasado domingo, en el
que se pone de manifiesto que dos tercios de la población
española piensan que la situación económica de la nación
es mala o muy mala, para contrarrestar la opinión con un
medio especializado; si se acude en esta cámara a los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra es evidente que han acudido al informe mensual de La Caixa de
septiembre de este año en el cual se pueden leer cosas como que los Estados Unidos no acaban de entrar en una clara recuperación, que se desacelera la actividad económica
en el Japón, que -acercándonos a nuestro ámbito- Alemania tampoco presenta resultados brillantes o que la economía española se desacelera alejándose de los objetivos establecidos.
Es en este contexto en el cual tenemos que examinar el
discurso de ayer y por ello creo que la intervención del presidente ha sido la que necesitaba la Comunidad balear. Empieza por hacer una exposición de antecedentes que se ponderan en la Óptica habitual del Gobierno de señalar la capacidad de generar rentas de una comunidad de gran dinamismo, lo que la ha colocado a la cabeza de los ~spañoles y
entre las mejor situadas de Europa y del esfuerzo del porpio Gobierno autÓnomo por cooperar en la dirección adecuada con las fuerzas del mercado, volcándose en la mejora
del sector turístico desde todos los ángulos posibles (urbanísticos, estructural, de comunicaciones, sanitario y medioambiental) y arrastrando, consiguientemente, la mejora general de las condiciones de vida de visitantes y visitados, a
despecho de unas competencias aún pobres y pobremente
dotadas, y de una caída muy considerable en los últimos
años de las inversiones del Estado.

Vale la pena insistir en la realidad de lo manifestado
por el presidente ayer, cuando fueron tiempos de bonanza
y gran desarrollo económico y Baleares estaba en la cresta
de la ola, el Gobierno ya adoptó políticas de futuro, apostó
por el turismo, pero por un turismo mejor, apostó por la
calidad sobre la cantidad y supo sacar partido de sus posibilidades desde unos presupuestos administrados con rigor y
extraordinaria contención df<l gasto público, eso que ahora,
algo tarde, descubre el Gobierno del Estado que, por el
contrario, infló sus partidas exprimiendo de forma inmisericorde al ciudadano con una política fiscal asfixiante, volcándose en algunas comunidades autónomas concretas en
acciones de inmediatos resultados electorales, pero sin sentar las bases de una efectiva mejora de sus medios de producción.
Volviendo al informe antes mencionado de La Caixa,
puede leerse que la tasa media de paro -cosa que sorprendentemente no ha salido aquí anteriormente con puntualidad-, una de las más tremendas lacras de la sociedad española y una de las iniciales banderas del Partido Socialista,
por cierto; hace diez años prometía 800.000 puestos de trabajo, ahora nos promete 800.000 puestos de paro para el
próximo año. Volviendo al informe, decía que en el segun-
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-do trimestre del año -en curso el 17'7% de la población espafíola estaba en paro, de la población activa. Pues bien,
entre tanto en Baleares era del 10'7%, la segunda más baja
del Estado después de Navarra (10'5%) y Aragón (10'8%);
comunidades, por cierto, todas, con un único denominador
común, que no están gobernadas por socialistas. En cambio
en Andaluc[a era del 26'8% el paro y en Extremadura del
26'2%; no les digo lo que tienen en común éstas dos que
están en la cola de tan amarga lista.
¿Qué añadir de la escasa atención prestada por el Estado a sus inversiones en esta comunidad, tanto directas como de fondos comunitarios? Las cifras de fondos europeos
por habitante en Baleares en relación con la media española revelan claramente la situación, recibimos la décima parte, la décima parte -aquí se ha repetido- por el habitante
medio en España. Próximamente tendremos ocasión, por
cierto, de debatir una propuesta de otro grupo parlamentario, relativa a la petición del traspaso de la gestión de un
porcentaje del IRPF a la Comunidad balear, medida que, a
nuestro juicio, sería deseable para equilibrar la situación y
a la que en su momento daremos nuestro apoyo, por ello y
porque se va a debatir aquí no quiero entrar más en el tema.
Pese a la realidad de los números, ayer el presidente
nos hizo una incontestable e in contestada relación de ellos,
la obligación del Gobierno es la de mirar hacia adelante
siempre; por eso lo verdaderamente sustancial del discurso
del Sr. Cañellas es el dibujo del futuro, un futuro lleno de
esperanzas y que comienza con la exposición presupuestaria que, como adelanto de lo que próximamente discutiremos aquí, nos resumió el Sr. Cañellas mediante una agrupación por líneas de actuación, lo que permite tener una visión más clara de lo habitual de cómo quedan plasmados
en los presupuestos de la Comunidad los objetivos del Gobierno. En efecto, yo tengo que confesar que cuando discutimos y aprobamos las diversas partidas presupuestarias me
resultó muy dificil ver las relaciones existentes entre unas y
otras, desperdigadas por diversos capítulos y consellerías y
descubrir entre ellas los hilos conductores de las diversas
políticas diseñadas.
En torno a alguna de estas líneas de actuación, por
cierto, quiero detenerme porque creo que permiten pasar
de lo más general y duradero en este Gobierno y en la mayoría que lo apoya a lo particular y actual de que hablaba al
principio de mi intervención, inevitable en estos debates.
La primera de esas líneas se refiere a propósitos del desarrollo económico, a tres proyectos de gran interés: el Plan
de comercio, el parque de innovación balear y el Plan de la
oferta turística. Si el Plan de comercio ya está aprobado
nos queda aún por debatir en esta cámara un aspecto muy
importante en relación a este tema: los criterios del Plan de
equipamientos comerciales, en los que deberemos poner a
prueba nuestra capacidad de conjugar la libertad de mercado con dos factores que tienden a distorsionarla; de una
parte la necesidad de dar un tiempo para permitir la reconversión de una fuerza económica de gran importancia para
la Comunidad y de tradicional peso específico en la sociedad, el pequeño y mediano comercio, cuyo desarrollo hoy
se ve afectado por la aparición de las grandes superficies de
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venta al pormenor, la competencia de las cuales se hace
irresistible al estar en condiciones de ofrecer una gran cantidad de artículos a precios competitivos y con mayor comodidad de accesos y horarios. Por otra parte la ordenación de un territorio pequeño exige una atención especial,
de forma que no se vean alterados sus principales ejes de
relación.
Hace unos meses este tema levantaba oleadas de comentarios y discusiones en la calle, en los medios de comunicación", en esta cámara. Hoy, felizmente, el proceso parece encauzado por la búsqueda de soluciones prácticas, capaces de conjugar todos los intereses en conflicto, en beneficio própio y sobre todo -y éste es nuestro principal retoen el de los ciudadanos a los que no podemos privar de las
innegables ventajas de disponer de grandes superficies y a
los que tenemos la obligación de facilitar simultáneamente
la oferta del perqueño comercio, un pequeño comercio dives ificado , especializado, profesionalizado y, en definitiva,
competitivo, única fórmula posible para su supervivencia.
Si el Plan de comercio es ya una realidad, el parque de
innovación tecnológica está aún pendiente de iniciar su andadura, y no me refiero sólo a su andadura material sinó
también a sus perspectivas de futuro. Es indudable que este
proyecto, acariciado ya hace tiempo por el Gobierno de la
Comunidad, contiene los elementos necesarios para fomentar una gran esperanza y una renovada ilusión. Nuestras islas no están en condiciones adecuadas para ofrecer una base a una oferta industrial de corte clásico, salvo en industrias ligeras i tradicionales como la piel, la madera, la bisutería, los transformados de la agricultura, de la ganadería y
otras por el estilo, porque además de tener una dudosa viabilidad, como señalaba ayer el presidente, carecemos de
una formación básica, el célebre know how, y porque la instalación de grandes industrias iría en contra de la calidad
del medio y por ello de nuestra principal fuente de recursos.
De conjugar ambos conceptos nace precisamente la
idea, aprovechar la calidad de vida de que gozan las Baleares para traer un tipo de industria no contaminante y altamente rentable, la industria de la investigación e innovación tecnológica. El presidente nos anunciaba ayer su inmediata puesta en marcha por vía presupuestaria y esperamos expectantes el resultado ya que si cuaja pasará a tener
una influencia muy destacable, a nuestro juicio, en la estabilidad económica insular. La consolidación del proyecto
depende, una vez más, de factores en los que la acción política juega un papel importante, pero no definitivo. AqUÍ
también las fuerzas del mercado se impodrán y solamente
la colaboración y el esfuerzo de toda la sociedad balear, su
capacidad para adaptarse a una nueva empresa, su voluntad
de prepararse y trabajar en esta dirección, su ilusión para
explorar este campo, su disposición a asumir nuevos riesgos, permitirán que en un próximo futuro los innegables atractivos de nuestro territorio, nuestra situación geográfica
y nuestra calidad de vida sean suficientes para convertir ese
incipiente parque en foco de investigación y desarrollo tecnológico.
La pasada semana tuvimos ocasión de recordar aquí la
labor realizada por la Conselleria de Turismo con la expre-
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sa participación del presidente en relación con el Plan de la
oferta turística. A partir de los criterios generales elaborados por esta cámara, la Conselleria hizo un borrador del
Plan que dió a conocer a todo tipo de entidades interesadas
(partidos poHticos con representación parlamentaria, asociaciones empresariales y sindicales) con objeto de darles
ocasión de manifestar sus opiniones en un asunto cuya trascendencia para el conjunto de la economía balear a nadie
se le escapa. Es necesario resaltar el interés que todos ellos
manifestaron, lógicamente desde diversas ópticas y tras un
acuerdo inicial en torno al programa de trabajo propuesto
por el Sr. Cañellas, se recogieron un conjunto de informes
y sugerencias que cada grupo presentó a la consideración
general, y se estructuró un equipo de técnicos nombrados
por cada uno de los grupos para tratar de armonizar todas
las opiniones recogidas y facilitar la tarea a la Consellería. El propio conseller Cladera nos informaba muy recientemente de la marcha de los trabajos, por lo que no tardaremos mucho en disponer de esta nueva herramienta de
orientación de los recursos turísticos hacia cotas de mayor
calidad, objetivo que hoy compartimos la práctica totalidad
de los ciudadanos y en el que está puesta una buena parte
de esperanza para el desarrollo del sector.
El Plan de la oferta turística debe venir a completar la
larga serie de medidas en este sentido, consiste fundamentalmente en una pieza de ordenación territorial que pretende impedir el crecimiento de nueva oferta de calidad baja al
tiempo que promueve la sustitución de la existente por otra
de mejores condiciones y mayor atractivo. Pero no debemos engañarnos al respecto; en este tema, también como
en los anteriores, quien tiene definitívamente la palabra es
la sociedad en su conjunto,-y por grandes que sean los esfuerzos del Gobierno -y es evidente que el nuestro los está
haciendo-, es también aquí necesaria la movilización de todos en la misma dirección.
En la tercera línea de desarrollo encontramos un tema
muy directamente relacionado con lo subrayado y que es el
tema de la preservación medioambiental, unido al imprescindible mantenimiento de sectores que, como la construcción, están atravesando un mal momento. ¿Es posible
conjugar una cosa y otra? Nosotros estamos convencidos
de que sí bajo ciertas condiciones, la más importante de las
cuales es la reorientación de la actividad constructiva, distinta a la impulsada por el crecimiento de la oferta turística.
La Ley de espacios naturales, aprobada la pasada legislatura, pieza clave en la protección de la naturaleza de
nuestras islas, nació como consecuencia de un catálogo de
espacios dignos de ser protegidos de excesos urbanísticos
que el Gobierno remitió al Parlamento para su estudio y
debate y quecontó desde el primer día con el apoyo decidido de Unió Mallorquina y del Partido Popular. Pese a que
confrecuencia se la pretende minimizar, nuestra participación en la Ley fue decisiva para su aprobación y de ello estamos legítimamente orgullosos. La próxima semana, con
motivo de la presentación de la propuesta de modificación
que hemos redactado, tendremos ocasión de extendernos
más en el tema, pero quede dicho que nosotros trabajamos
entonces y trabajaremos en lo sucesivo por lograr una protección efectiva, sin que eso sirva de arma para perjudicar

-a veces por oscuros motivos- a personas o sectores con legítimos intereses, cuyo sacrificio sea innecesario o de coste
desproporcionado para el interés general.
En este sentido está pensada nuestra propuesta de reforma de la Ley y por ello la presentaremos a debate en la
esperanza de que al margen de demagogias fáciles sea discutida con la misma transparencia y con la misma racionalidad con que nosotros la traemos. Ya adelanto que no van a
deternernos con acusaciones mezquinas ni con improperios
de quienes pretenden buscar por esa vía los votos que les
niega una sociedad que sabe bien en quien puede depositar
su confianza, ni de los que cumpliendo un papel de concienciación de la sociedad en materia medioambiental, que
respetamos, traten de substituir a los legítimos representantes de la voluntad política mayoritaria.
Hace años que venimos diciendo que queremos una
mejora sustancial de la calidad de vida, yeso pasa por la
protección de los recursos naturales, pero también por la
construcción de más y mejores carreteras. Pasa también por
la depuración de todas las aguas que vierten en nuestras
costas, pero también por la oferta en materia de instalaciones náuticas, por la compra de espacios públicos y la declaración de parques naturales, pero también por la construcción de campos de golf, por la conservación de nuestro patrimonio histórico artístico y, al tiempo, por la sustitución
de establecimientos envejecidos por otros nuevos y mejores
alojamientos turísticos.
"Obras son amores", dice el refrán castellano, y las
obras vienen a demostrar que por encima de acusaciones, a
veces, como señalaba, interesadas, otras ingenuas, ahí están
las que en uno u otro sentido jalonan nueve años de política de la mayoría gobernante.
El tema de la disminución de actividad en el sector de
la construcción resulta particularmente preocupante, tanto
por constituir normalmente una fuerza motriz que arrastre
a otras muchas tras de si como por tener una componente
estructural que no arreglará el simple paso del tiempo y de
la reactivación general de la economía. Se conjugan en ella
muy diversos factores, unos de orden general, como la durísima presión fiscal, los altísimos tipos de interés, las dificultades financieras generales y de muchas administraciones
públicas en particular, las rigideces de la legislación laboral, etc., y otras que son específicamente propias de Baleares, como son la sensible disminución de construcción de
nueva oferta de alojamientos turísticos o la feroz competencia de las grandes empresas nacionales, necesitadas de
obra para cubrir el vacio originado por la finalización de
las grandes realizaciones estatales de 1992.
Si a todos estos ingredientes sumamos el fecto de desmoralización producida en la demanda privada por unos
resultados económicos en general y turísticos en particular,
no tan brillantes como los de años anteriores -que los agoreros de siempre se han encargado de magnificar-se puede
entender perfectamente el problema. El presidente planteaba el camino de una reconversión moderada por los planes en marcha y por otros en estudio, entre los que cabría,
a mi juicio, incluir -ya alguna vez me referí a ello desde esta
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tribuna- un impulso de profundización en la rehabilitación
de edificios, tanto urbanos como rústicos, cuya modernización es necesaria y podría involucrar a amplios sectores de
población.
A todo ello debemos sumar las propuestas contenidas
en otras líneas, como el desarrollo de las comarcas menos
favorecidas y la continuación en la construcción de infraestructuras, a la que añadiríamos la sugerencia de aumentar
las inversiones en su mantenimiento. Creo que los efectos
combinados de estas medidas pueden ayudar a mantener
un ritmo razonable de la actividad constructiva.
Antes de acabar con estas notas quisiera referirme a
una cuestión que estimo de la mayor trascendencia y que a
pesar de no tener una inmediata traducción económica
creo que sí que debe tener un reflejo en este debate, por la
actualidad que tiene para nuestro grupo. Se trata de las
transferencias de competencias de la Comunidad Autónoma a los consells insulares.
La redacción y aprobación de la Ley de consells insulares en la pasada legislatura abrió camino para estas transferencias que comenzaron con las materias de urbanismo y
habitabilidad. Estos primeros traspasos plantearon algunos
conflictos de tipo jurídico en cuanto que no está claramente determinado en ning~n texto legal la compatibilidad del
doble car(¡cter administrativo de los consells, por un lado
órganos de Administración local y por otro obligados a gestionar las nuevas competencias como órganos de administración autonómica, lo que equivale a decir estatal. En
cualquier caso la voluntad de nuestro grupo parlamentario
es firme en este aspecto, y así lo hicimos patente tras las
reuniones que mantuvimos recientemente en Ibiza para debatir este tema. En esas-reuniones elaboramos un calendario de traspasos para proponer en la Comisión Técnica Interinsular, de forma que se reanude el proceso con carácter
inmediato. Pretendemos que este año concluya la transferencia de las delegaciones del antiguo CGI (Consell Genera/ Interinsular) en Administracion local (oficinas de turismo, transportes y acción social, fundamentalmente) para
preparar durante el próximo y los sucesivos las de cultura y
agricultura. Simultaneamente el Gobierno ultima un proyecto de ley de organización de los consells en materia de
competencias transferidas que permitirá clarificar definitivamente sus funciones.

Creo que es legítimo recibir el futuro inmediato con
un moderado optimismo, y aquí aprovecho para retomar el
hilo del discurso de ayer, porque las palabras del presidente
eran, sobre todo, palabras de optimismo y de esperanza;
con ellas comenzó y finalizó su intervención. La Comunidad balar ha alcanzado los más altos niveles de bienestar,
es la que mejor ha aguantado la recesión económica general y la del turismo en particular; es la mejor preparada para remontarla, eso hoy aquí se ha reconocido casi urbi et orbe, digo casi. Eso es un hecho reconocido incluso internacionalmente por prestigiosos analistas de la realidad española, y aunque las relaciones económicas son hoy tan intensas y estrechas que resulta impensable ir en contradirección
de la marcha de la economía de nuestro entorno, cuando
en él se den los primeros síntomas de cambio nuestra coñ
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munidad estará alH.
No hay que dar crédito a quienes se empeñan en negros vaticinios que no resultan de ninguna utilidad, ni a los
buitres, empeñados en convertir en carroña cuanto ven y
que nada, sino desconfianza y desaliento, aportan. Estamos
viviendo en una comunidad sana, cargada de proyectos de
futuro y de realidades presentes, en la que en ningún modo
debe cundir el desánimo sino que, por el contrario, una ilusión renovada pra desplegar las muchas posibilidades
de desarroll~ económico y para afrontar los necesarios
cambios de un mundo que, en permanente evolución, exige
especialmente a quienes quieren estar en las primeras filas,
como nosotros. Estamos muy bien situados y los acontecimientos inmediatos tienen aspectos esperanzadores, no solamente en materia económica, sino también poHtica. Están próximas nuevas competencias procedentes del Estado,
de acuerdo con las previsiones del Pacto Autonómico, que
ya se discute en el Congreso de Diputados, y eso supone
nuevas responsabilidades y a la vez nuevas posibilidades de
mejorar la gestión de los asuntos públicos lo que, unido a
las transferencias a los conse/Is, aumentará el grado de
aproximación a los problemas y las herramientas adecuadas
para solucionarlos.
Por todo ello pienso que el presidente dijo ayer lo que
esta comunidad necesitaba oir. Estamos en condiciones de
consolidar lo hecho y con el esfuerzo y la ilusión de todos
lo vamos a conseguir. Muchas gracias, Sr. Presidente.
EL SR. PRESIDENT:
_GrAcies, Sr. Diputat. Té la paraula el Sr. President del
Govern.
EL MOLT HBLE. SR. PRESIDENT DEL GOVERN
DE LA COMUNITAT AUTONOMA (Gabriel cafiellas i
Fons):
GrAcies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Conclou ja
un debat en la seva segona sessió, queden per discutir les
resolucions que vulguin propasar els grups, i el representant del grup que dóna suport al Govern sol, en tates les situacions similars, fer queixa privada i avui pública que 1'0pinió del grup al qual eH representa importa poe a la gent.
VuH des d'aquf i ara deixar ben clar que per al Govern que
jo presidesc aixa no ha estat mai aro, mai no ha serA i malament si qualque dia qualcú pogués arribar a creure-ho,
perque el Govern que m'honro a presidir i jo mateix, no feim sinó intentar traduir en mesures d'actuació diAria
aquells princips bAsics que un dia tots junts vArem propasar
a una societat com la nostra, tots junts els reclamArem la
confian~ per dur-la a tenue, i aqueixa confian91 no la volem mai trair.
Enguany especialment la seva opinió ens pot ser il-lustrativa, perque enguany més que mai la nostra comunitat
viu moments diffcils, moments diffcils que si els hem de resumir ha podnem dir de la següent manera: durant anys
hem viscut una lIuna de mel casats amb el progrés i l'expansió, i de cop i resposta s'han juntat dues situacions que
han interromput aquesta situació. Per una banda la pro-
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gressiva voluntat de la societafd'aquestes illes de canviar el
nostre propi model, de canviar de sistema; el convenciment
d'institucions, d'empreses, d'organitzacions i de persones
que han decidit lliurement que el camí que s'havia de prendre era el d'aturar el creixement d'una oferta turística desbaratada o el creixement desbaratat d'una oferta turística
no ben plantejada; de canviar les polítiques d'ordenació del
territori i encaminar-les cada vega da més a una protecció
mentre queda pendent com aquesta protecció s'instrumenta amb una conservació, com es volien dedicar esfor~s i
doblers, cada vegada en majors quantitats, per fer possible
que es compaginassin les actuacions passades amb les expectatives de futur i humanitzar zones turístiques, crear noves infrastructures, dotar-nos de nous serveis.
Aquesta voluntat de la nostra societat, implantada al
llarg d'aquests darrers anys, ve i es topa de cop i resposta
amb un moment en que la situació de l'economia nacional
cau en picat, com havia de caure logicament perque Espanya vivia, per voluntat de qui la comandava per damunt les
seves possiblitats, i gastava alegrement el que no guanyava,
sense preparar en absolut les estructures productives ni per
a la competitivitat ni per a la productivitat ni per a la creació d'autenties beneficis. Al mateix temps una situació internacional, absoluta, completament complicada i mala
d'entendre en aquell moment. La repecussió immediata no
podia ser altr~, per a una comunitat com la nostra, petita, i
per tant vulnérable, enmig de tot un entramat economic
que inclou les relacions amb Espanya i amb tota Europa i
que l'havien d'afectar. Pero també, conven~uda com esta
que continuar pel camí d'aquesta indústria de l'oci, d'aquell
manteniment del nostre mercat com a primera destinació
turística, de la creació de noves expectatives per mantenir
aquest futur era, significava clarament, que estavem en un
bon camí, que_ s'havien de cercar altres alernatives compaginadores, pero que s'havia de fer un esforr; per aquest camí.
Per aixo el primer dia, per aixo avui, per aixo la nostra
interven ció no ha estat més que un fidel reflex d'aquell crit
fet pel nostre gup en representació de tota una societat que
empeny les nos tres actuacions de fe en la gent, de col-laboració amb totes les institucions, amb totes les organitzacions i amb tots els membres de cada un deis qui formen la
nostra societat, per fer arribar a cada un aquest missatge
d'esperanza que el nostre portaveu, que el portaveu d'aquest grup avui i aquí ha feto Ens sentim orgullosos de ser
reflex d'aqueixes paraules. Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. President. En aquests moments, una vegada conclosos els debats, d'acord amb l'article 169.1 del Reglament, s'obre un termini de 30 minuts en el qual els portaveus deis distints grups parlamentaris puguin presentar
propostes de resolució. Al mateix temps, a les deu menys
quart hi haura una reunió deis membres de la Mesa per tal
de qualificar si aqueixes són congruents amb la materia objecte deis debats que ha hagut avui, aquí. Al mateix temps
record als membres de la Junta de Portaveus que dema a
les nou i mitja hi haunl una reunió de Junta de Portaveus,
al1a on s'informanl de les previsions que hi hagi en relació

amb l'aplicació de l'article 169.3 del Reglament. Recordaré
també que la sessió recomen'?lra dema a les deu i mitja del
matí. Gracies a tots.
EL SR. PRESIDENT:
Srs. i Srs. Diputats, recomen~ la sessió, en aguest cas
amb l'objecte de debatre les propostes de resolució. M'agradaria, abans de comen'?lr, indicar en primer lloc, que la
defensa de les propostes es fara de major a menor, en canvi
la votació de les propostes es fara per ordre de presentació.
Una vegada defensada la proposta defensada pel grup proposant, hi podra haver intervencions en torn en contra per
part deis altres grups, les quals donaran lloc a una replica
del grup proposant. Posteriorment hi pot haver també un
torn de fixació de posicions deIs grups que no hagin intervingut en el torn anterior.
EL SR. VIDAL 1 JUAN:
Sr. President, per una qüestió d'ordre intervendrem els
tres representants i ens dividirem el temps corresponent i
defensarem diverses de les propostes de resolució, cada un
de nosaltres. En primer lloc intervendria el Sr. Peralta, que
defensara uns propostes concretes, llavors el Sr. Pascual i
finalment un servidor.
EL SR. PRESIDENT:
Aixo no és possible, Sr. Vidal, perque el temps d'intervenció és de deu minuts, per la qual cosa la divisió per tres
deis deu minuts és inferior a cinc minuts, en conseqüencia
només poden intervenir das deIs tres.
EL SR. VIDAL !JUAN:
Així la presidencia diu que només podem intervenir
dos deIs tres.

EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula, dones, el Sr. Pascual, en primer lloc.
EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS:
Sr. President, Srs. i Srs. Diputats. Dins les propostes
de resolució del Grup Parlamentari MIXT, jo defensaré un
bloc, que és el de les propostes 4 i 5, d'un costat, i 10, 11 i
12, de l'altre. Són propostes de resolució que tenen a veure
amb el medi ambient, ports esportius i infrastructures i serveis.
La primera d'aquestes fa referencia a l'article 158.1 de
la Constitució. L'article 158 de la Constitució té dos aparatats, el punt 2 de l'article 158 diu que per corregir desequilibris economies interterritorials i fer efectiu el principi de
solidaritat es constituira un fons de compensaci6 destinat a
les despeses d'inversió. Aixo, com tots vostes saben, ha estat objecte d'una llei, que es va aprovar primerament l'any
1984, que s'ha reformat fa poc sobre el Fons de Compensació Interterritorial. A través d'aquest Fons les llles Balears
deixen de percebre, a causa del nivell de renda per capita
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que tenim ja que som els primers d'Espanya, o sigui transferim uns doblers a les comunitats autonomes que estan
per sota la mitjana i que tots vostes saben quines són.
Per una altre costal, a l'article 158.1 de la Canstitució
es diu que en els pressuposts generals de l'Estat es podnl
establir una assignació a les comunitats autonomes en funció del volum de serveis i activitats estatals que hagin assumit i de la garantia d'un nivell mfnim en la prestació deis
serveis públics, fonamental a tot el territori espanyol.
Nosaltres tenim unes infrastructures, ho va dir en el
discurs el Sr. President, em pareix que són del 79% sobre la
mitjana perque resulta que eIs doblers se'n van, aquests
7.000 milions se' n van i no hi tornen; és clar, nosaltres arrastram aquest deficit. Per consegüent, si nosaltres hem de
pagar un Fons de Compensació Interterritorial de cara a altres comunitats autonomes és ben just que nosaltres, que
som deficitaris en infrastructures i serveis públics, que també qui té més infrastructures i serveis públics ens pagui a
nosaltres. Aquesta proposta de res o lució ja es va aprovar
l'any 1988, l'he tomada a dur avui perque no ens fan cas i
jo consider que és bo que recordem a l'Estat central que aixo sigui aoo.
El punt número cinc té a veure amb la Llei d'espais
naturals. Aquí s'han donat premis per la preservació ~l
medi ambient a la Comunitat Autonoma de les llles Balears, premis que són derivats de la Llei d'espais naturals. La
Llei d'espais naturals es va aprovar un 30 de gener, concretament el del 1991; tots sabem que els problemes ambientals a Balears són de primer ordre, aixo ens interessa no
només perque nosaltres tinguem una qualitat de vida sinó
també perque la nostra economia depen de la preservació
del medi ambient i, per tant, s'imposa la celebració del Oia
Balear del Medi Ambient. Un Oia Balear en que s'han de
fer determinats actes i que és el Govern qui els ha de fer,
pero que la data indicada per a aquest Oia Balear del Medi
Ambient ha de ser el 30 de gener que sera, no en commemoració pero sí, donat que aquesta data va ser la de l'aprovació de la LIei d'espais naturals.
Jo pens, per tant, esper que s'aprovi aquest punt número 5 i que cada dia 30 de gener commemorem eIs aniversaris de la LIei d'espais naturals amb la celebra ció del Dia
Balear del Medi Ambient.
EIs punts 10, 11 i 12 fan referencia a ports esportius.
El punt número 10 diu que el Govern de la Comunitat Autc)noma presentara en el termini de sis mesos un projecte
de llei de ports esportius, de refugi, i que en general no
desenrotllin una activitat comercial, en desplegament de
l'article 10.5 de l'Estatut d'Autonomia. En aquests moments tenim competencia exclusiva per legislar aixo i en
aquests moments es fa una Ilei per a tota Espanya que, naturalment, aquí hauría de ser totalment subsidiaria, i jo entenc que nosaltres hem de legislar sobre ports esportius i
ens fa falta aquesta llei i, per tant, demanam que es presentí en els sis mesos. És clar, aquesta llei ha de definir el que
és un port de refugi, que és una de les mancanees del Pla de
ports esportius i instaHacions nAutiques.
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El punt número 11 és complementari d'aquests, pero
és més urgent, i dic que al cap d'un mes es proposi una modificació del Pla director de ports, deis criteris, que el Govern dugui una modificació deIs criteris en el sentil que
dins la classificació deis ti pus d'instal-lacions esportives no
figura la deis ports de refugis. Per exemple, el port des Canonge, que és un cas paradigmatic a l'illa de Mallorca, són
100 metres a la serra de Tramuntana, que no són area natural d'especial interes, si alla es fa un port de 700 o 800
amarraments nosaltres ens carregarem tot el paisatge d'una
part importall.! de la serra Nord, en canvi aIla fa falta un
port de refugi; pero, que passa aquí? Que eIs ports de refugi no estan definits en el Pla de ports esportius. Per consegüent, en el perfode d'un mes s'hauria de dur a aquest Parlament una modificació deis criteris generaIs del Pla director de ports per definir el que és un port esportiu.
El número 12 és senzillament que aquest Pla de ports
esportius, que ha tingut 11.000 al-legacions, per una part
no s'adequa a l'article 22 de la LIei d'ordenació territorial,
perque ti falten estudis economico-financers adequats per
tota una serie de raons que intentarem explicar, com tampoc a la LIei d'espais naturals, també m'he oblidat de dir
que tampoc no s'adequa exactament als Cfiteris d'aquest
Parlament. Per una altra banda, hi ha nombrosos ajuntaments que s'han oposat a aquest Pla de ports esportius ¡,
per tant, com que l'esperit és que els ajuntaments són de
cabdal importancia en la decisió d'on es pot fer un port i
on no; nos al tres proposam que s'adeqüi a l'esperit, no naturalment a la lletra pero sí a l'esperit de les al-1egacions
presentades pels ajuntaments i consells insulars, i que una
vegada fetes s'exposin al públic una altra vegada perque hi
pugui tornar a haver aHegacions, a afluest Pla de ports. Aixo és tot.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Pascual. Té la paraula el Sr. Vidal.
EL SR. VIDALIJUAN:
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. En la línia
del que varem anunciar ahir presentam una serie de propostes de resolució, sempre basant-nos en els objectius
marcats pel propi Govem, els quals va anunciar el Molt
Hble. President i feim les matisacions que, naturalment,
creim oportunes respecte a aixo. Per tant, ens queden, del
bloc de propostes de resolució i ates que dues d'elles han
estat subsumides per unes presentades abans pel PSM
quant a l'ordre d'entrada, ens queda la primera que és instar el Govern de la Comunitat Autonoma perque dins l'objectiu assenyalat per ells de racionalitzar l'ús del nostre patrimoni posi especial cura en la conservació d'alguns deIs
principals exponents, en aquest cas del patrimoni arquitectonie i historie, com és el cas del castell d'Eivissa. Hem fet
una menció específica, hi haunl segurament altres exponents dignes també d'aquesta consideració, pero creim que
el cas del castell d'Eivissa és prou important perque el Govern, i no només el Govern de la nostra comunitat autonoma sinó també el Ministeri de Cultura i el propi Cansell
Insular, com ja ho té aprovat a aquest respecte, vagin ja per
feina en aquest aspecte i salvin aquest monument historie i
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arquitectónic que s'esta degradant, fins al punt que pot arribar a una situació irreversible.
En segon l1oc, la segona proposta, demanam que, dins
la Hnia d'actuació d'orientar i millorar els serveis i equipaments d'assisténcia sanitaria, el Govem de la Comunitat
Autónoma, tal com varem dir ahir, tindra en compte molt
especialment el cas de l'illa de Formentera, i en aquest aspecte hem de dir sempre conjuntament amb l'Administració central, peró el que volem dir és que ja sabem que s'estA construi'nt a11A un centre de salut, peró el que volem demanar -i aixó és necessari-, tenint en compte que a l'estiu allA hi ha 20.000 persones, entre residents i visitants, que no
s'hagi de dependre sempre a Formentera exclusivament
dels mitjans d'evacuació per atendre ferits i malalts greus.
S'ha de muntar alla un centre hospitalari, naturalment no
pot ser un hospital general peró que, per exemple, una
fractura de clavícula, allA -jo ho sé perqué un familar meu
la va tenir aquest estiu a11A- no la poden atendre; llavors,
naturalment, els parts, etc. Per tant, aixó crec que és molt
important, sense que aixo vulgui dir que no es presti atenció a l'assistl~ncia sanitaria a Mallorca, els hospitals d'Inca i
Manacor, que tant han estat duts aquí, que ens recordem
de l'illa de Formentera en aquest caso
En el tercer cas demanam que en relació amb l'eix
d'actuació destinat a corregir els desequilibJis comarcals es
prioritzin, abans que altra cosa els equipaments de tipus social i cultural, ja que a Eivissa i Formentera, aquí sí que tenim un déficit important. No facem edificis destinats a incrementar la burocrAcia abans d'aixó. Aquests 2.500 milions que té el Govem destinats per a aquest capitol. Que
el Govem recordi que hi ha prioritats de carActer social i
cultural abans -10m a repetir- que coses que, apart que no
són populars, tampoc no són necessAries.
Ens queden els punts 7 i 8. RApidament podem dir que
un d'ells demana a la Comunitat Autónoma que, en la Hnia
que va ahir assenyalar el Molt Hble. President de la Comunitat, que minori la pressió fiscal i exigeixi de I'Estat central les competéncies que ens permetin assolir les competéncies pertinentment dotades per arribar al mAxim sostre
competencial. Alló que va dir el president: "No ens conformam amb el Pacte Autonómic", dones endavant. Com va
dir el Sr. Peralta: "Reivindiquin a aquest respecte" per baixar i per actualitzar, i en aquesta Hnia, minorin la pressió
fiscal, s'oblidin d'aquest CAnon d'aigües perqué al final serA
molt difícil que recaptin prou, i bé, a pesar de la justificació
que puguin tenir val més anar, com varem dir en el seu moment, a contraure deute públic que no anar a imposts, som
contraris a aixo i ho demanam.
Finalment, instam el Govern de la Comunitat Autónoma de les Illes Balears -o demanam que aquest Parlament
l'insti- perque s'exposi al públic el Pla d'ordenació de 1'0ferta turística per a l'illa de Mallorca i que en un termini de
cinc mesos, demanam, dam cinc mesos, faci el mateix amb
els plans corresponents a les illes de Menorca, Eivissa i
Formentera. Els objectius d'aixó, no volem abundar en ells,
pen) creim que també és una proposta de res o lució perfectament assumible per la totalitat deIs grups d'aquesta cambra. Aixó esperam, grAcies, Sr. President.

-

EL SR. PRESIDENT:
GrAcies, Sr. Vida!. Passam als toms d'intervencions en
contra. Hi ha intervencions en contra? No hi ha intervencions. Si, Sr. Serra?
EL SR. SERRA I BUSQUETS:
Si, nosaltres voHem fer una intervenció en contra de
dues de les propostes del Grup MIXT. Gracies, Sr. Presidento
El nostre grup, davant les propostes números 10 i 11
del Grup MIXT, no pot donar-los suport, en principi, perqué pensam que, per una banda, certament estam davant
un Pla director de ports esportius, que ha estat a informació pública i, en conseqüéncia, aquestes mils d'al·legacions,
moltíssimes, de particulars, d'entitats privades i públiques,
encara no han estat resoltes, i ens pareix absolutament arriscat sol·licitar un projecte de 11ei de ports esportius i de
refugi a presentar per aquest Govern. Aixo és quant a la
pro posta número 10.
Per altra banda, la Proposta número 11. La nostra impressió és que estaríem davant un tema a resoldre dins les
aHegacions; és a dir, precisament dins la correcció de deficiencies que s'apunten, per altra banda, a la Proposta de
Resolució número 12 del Grup MIXT. En conseqüencia, la
nostra posició és contraria, en principi, als punts 10 i 11 de
les propostes del Grup MIXT.
EL SR. PRESIDENT:
GrAcies, Sr. Serra. Sí, Sr. Pons, té la paraula en tom en
contra.
EL SR. PONS I PONS:
Si, Sr. President, és per una qüestió d'ordre, perque estam realment confusos. Que passa, que un grup ha de fixar
posició en contra d'uns determinats punts i ha de fixar posició en els altres o és una sola intervenció? Estam completament confusos.
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Pons, em pareix perfecta la seva intervenció, l'únic
que passa és que jo li vull llegir l'article 169.2 del Reglament on diu: "Les pro postes admeses es podran defensar,
pel grup proposant, durant un temps mAxim de deu minuts.
El president del Parlament podra concedir un tom en contra d'igual duració després de la defensa de cadascuna d'aquestes." Jo faig ús de l'article 169.2 del Reglament, he dit
que es pot fer una intervenció, per cada un deIs grups, en
tom en contra, si volen, i si no intervenen en el tom en
contra els grups que no hagin intervingut en el tom en contra podran intervenir finalment en un tom de fixació de posicions. Per tant, ara, en aquests moments, estam en el tom
en contra, els grups que ara intervinguin en el tom en contra no intervendran llavors en el tom de fixació de posicions. En conseqüencia, no demana la paraula voste en el
tom en contra? No. Dins el tom en contra, té la paraula el
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Sr. González Ortea.
EL SR. GONZÁLEZ ORTEA:
Sí, gracias, Sr. Presidente. Entiendo que el turno en
contra, de todas maneras, (...) lo suficientemente amplio
para que me permita alguna cuestión de tipo transaccional,
que pensaba proponer a los representantes del Grupo
MIXTO, concretamente de las dos primeras propuestas de
resolución.
En cuanto a la primera, que nos expuso el Sr. Vidal,
dice que insta al Gobierno de la Comunidad que en el objetivo de racionalizar el uso del patrimonio ponga especial
cuidado en la conservación, en definitiva, del castillo de Ibiza. Nosotros, lógicamente, somos sensibles a esa petición,
estamos absolutamente de acuerdo con ustedes en que el
casdtillo de Ibiza es una representación, no ya de la isla de
Ibiza, ni siquiera de las Baleares, a mi juicio es casi un hito
histórico del Mediterráneo, da verdadero gozo llegar a Ibiza en un barco y descubrir en el horizonte la estampa airosa del castillo y de las murallas de Ibiza, y créame que cualquier sensibilidad mínima está de acuerdo con eso. Lo que
sucede es que usted carga toda esa responsabilidad sobre el
Gobierno de la Comunidad Autónoma, usted sabe, Sr. Vidal, que eso es un proyecto, el día que se lleve a cabo, enormemente costoso y que diftcilmente puede la Comunidad
Autónoma sufragar todos los gastos que se produzcan por
ello. Por eso nosotros le proponíamos añadir: "insta al Gobierno de la Comunidad Autónoma y al del Estado, para
que ambos en colaboración", lo de "para que en colaboración" no hace falta, "insta al Gobierno de la Comunidad
Autónoma y al del Estado a que en el objetivo de racionalizar el uso de nuestro patrimonio", etc. Así implicamos a
dos gobiernos, a los dos gobiernos, en un asunto de cuya
trasncedencia -digo- creo que excede, por supuesto, de la
isla de Ibiza, de la Comunidad de Baleares e incluso de España, creo que, como decía antes, es uno de los monumentos verdaderamente bellos y bonitos del Mediterrráneo.
En cuanto a la segunda nos pasa un poco también, nos
sucede una cuestión. En realidad parece que aquí lo que se
pide, en definitiva, es un hospital en Formentera, un hospital con todas las de la ley, porqué dice: "A fin de que la
asistencia a los enfermos y heridos graves no dependa exclusivamente de los medios de evacuación." Bien, eso q uiere decir que, claro, no es que se pida una asistencia primaria en Formentera, de tal manera que se puedan hacer, digamos, los primeros auxilios o las primeras curas, sino que
se pueda atender a heridos y, sobre todo, a enfermos graves; eso requiere unas instalaciones hospitalarias que nosotros, francamente, encontramos que desbordan el ámbito y,
sobre todo, la población de Formentera. Por consiguiente,
nosotros estaríamos de acuerdo con esta segunda si lo dejáramos, precisamente, en la palabra Formentera; es decir,
suprimieramos "de cara a dotarla de equipamientos suficientes en este aspecto a fin de que la asistencia a los enfermos y heridos graves no dependa exclusivamente de los medios de comunicación", si lo dejamos en "isla de Formentera", de tal manera que se mantenga que "la línea de actuación orientada a mejorar los servicios y equipamientos de
asistencia sanitaria, el Gobierno de la Comunidad Autóno-
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ma tendrá en cuenta muy especialmente el caso de la islade Formentera" y nos detenemos ahí, nosotros estaríamos
completamente de acuerdo porque es evidente que el caso
de Formentera es un caso muy especial y que requiere, asimismo, una atención muy especial.
Estamos de acuerdo con las propuestas 3 y 4 -paso un
poco por alto su explicación porque me temo que el tiempo es breve- y no vamos a apoyar la Propuesta número 5.
No la vamos a apoyar porque nos parece sacar un poco las
cosas de quicio, hacer un Día Balear del Medio Ambiente;
hay un Día'Mundia del Medio Ambiente, yo creo que, en
todo caso, quizá, esos días mundiales que van proliferando
demasiado, porque ya los hay de casi todo, el día mundial
de esto, el día mundial de lo otro, y realmente se están conviertiendo en una caricatura de lo que tendrían que ser,
que era un día especialmente dedicado a reflexionar sobre
el medio ambiente. Tenemos un Día Mundial del Medio
Ambiente y nos parece mucho más adecuado, incluso indicar al Gobierno que ese día, que lo suele hacer el Gobierno, siempre hace o toma en consideración y organiza algunos actos o algunas manifestaciones sobre el tema, precisamente ese Día Mundial del Medio Ambiente, ¿para qué vamos a hacer otro Dia MUQ.dial del Medio Ambiente de
aquí? Después podríamos proponer en cada consell insular
el Día Insular del Medio Ambiente o el Día Municipal del
Medio Ambiente; a mi me parece que eso es sacar un poco
las cosas de quicio. •
La Propuesta número 6 queda sustituida, me parece,
por la 15 del PSM, no la comento, pues. No vamos a aceptar la Propuesa número 7 porque, en principio, es una propuesta que, tal como está escrita, estaríamos dispuestos a
aceptar, lo que pasa es que la explicación que se ha dado
desde aquí nos ha puesto los pelos de punta; sinceramente,
íbamos a decir que sí a esta propuesta, pero claro, se nos ha
dicho más o menos que esto significa que el Gobierno retire el Canon del agua. Claro, si esto és lo que quiere decir la
propuesta, lo lamentamos pero tenemos que decir que no.
Si lo que se quiere decir es que el Gobierno de la Comunidad Autónoma no incremente la presión fiscal, básicamente y para facilitar que exija del Estado central las transferencias de competencias, en eso estamos absolutamente de
acuerdo y votaríamos que sí. Si acaso en la explicación o en
la contra réplica nos aclaran esto.

Respecto al punto 8, ahora no sé si está suprimido
también por uno del PSM, que es el del Plan de ordenación
de la oferta turística, éste me parece que está suprimido.
EL SR. PRESIDENT:
Sr. González Ortea, en qualsevol cas, la suspensió és a
efectes de la votació, no a efectes de debat deIs distints
punts. Li record que estam en un torn en contra, no en un
de fixació de posicions.
EL SR. GONZÁLEZ ORTEA:
De acuerdo, gracias, Sr. Presiden Le. Paso por alto el
apartado 8, porque lo discutiremos en todo caso.
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Después, no es tamos de acuerdo con los 10, 11 Y 12.
En principio, sinceramente, nos parece que es tán un poco
fuera de lugar, porque en el debate es verdad que se citó el
Plan de puertos deportivos, pero desde luego no se entrÓ
en detalles de puertos de refugio, de criterios etc. Por cierto, además, que nos parece que la Propuesta número 10 y
la Propuesta número 11 son absolutamente contradictorias,
porque en la 10 se pide una ley de puertos deportivos y de
refugio que no desarrollen actividades comerciales, y se
junta esto, que es una proposición contenida o una propuesta sacada del artículo 10.5 del Estatuto, que nos confiere competencias en esa materia, y después en la 11 se
vuelve sobre el Plan director de puertos deportivos y se pide, concretamente, que se clarifique el tipo denominado
puerto refugio.
Vamos a ver, una cosa es lo que es un puerto de refugio, que está contenido en el Estatuto y que el otro día lo
discutimos usted y yo, Sr. Pascual, en otra institución, en el
Consell Insular; se contiene la definición de ese puerto refugio en la ley que en este momento creo que está en el Senado, en la Ley de puertos que se hace a nivel nacional,
una cosa es eso y Su definición y otra cosa es lo que ell>lan
deportivo de inslalaciones náuticas llama, no puertos de refugio, usted insiste en 10 puerros de refugio, no los llama
así sino que los 11ama puertos de la red básica, y lo que sr
hace es distinguir entre dos tipos: puertos de red básica de
tipo Ay de tipo B.

sO-bre este tema, precisamente por una proposición no de
ley que presenta usted, espere, espere y déjelo, entonces
discutiremos con detalle. Me parece que del contexto del
debate al que hemos asistido ayer y anteayer, de ningún
modo podemos entrar en la discusión concreta, detallada y
determinada de aspectos del Plan de puertos deportivos.
Nada más, muchas gracias, Sr. Presidente.
(L 'Hble. Sr. Vicepresident segan substitueix el Malt Hble.
Sr. President en la direcci6 del debat).

EL SR. PRESIDENT:
Grades, Sr. Diputat. Consumit el torn en contra, té la
paraula per una o per dues intervencions .. .
EL SR. VIDAL 1 JUAN:
Perdoni, Sr. President, si em permet, invertirem l'ordre
per justificació que valdría contestar en primer lloc, sense
perjudici, naturalment, que llavors ha faci arribar per escrit
a la presidencia perque ha sotmeti a tots els grups .. .
EL SR. PRESIDENT:
Gracie, Sr. Vida!. Té voste la paraula en un primer
torn del Grup, MIXT per un temps de 3 minuts.
EL SR. VIDAL 1 JUAN:

Del contexto del Plan yo creo que se puede deducir,
con una lectura atenta, qué significa una cosa y qué significa la otra, pero de todas maneras yo convengo con usted, y
no creo que por parte de la ConseIlena haya ningún inconveniente, que una vez recibidas y estudiadas, etc. las alegaciones y modificado el Plan en lo que sea, yo no dudo de
que por parte de la Cansellena se clarifique con mayor precisión y exactitud qué significa puerto de red básica tipo A
y tipo B. Desde luego lo que sí le puedo asegurar, se lo aseguré en el Cansell Insular y se lo vuelvo a asegurar aquí, es
que estos puertos son puertos para el refugio exclusivamente de la navegación deportiva -los que se contienen en el
PlaJl de puen os deport ivos, como es lógico-, son para refugio de la navegación d.eportiva por cuestiones de seguridad
yesos, entiendo, que son los de tipo A ya los que usted hacía referencia, que son los que se prevén en la costa norte
de Mallorca o a la navegabilidad, que son los de tipo B. Por
consiguiente, de acuerdo básicamente con que la Conselleriel en su momento aclare perfectamente el alcance, pero
no de acuerdo con que mezcle lo que son puertos de refugio, de acuerdo con el Estatuto y de acuerdo -como digoCOn la ley que en Madrid se estudia o se discute, con eJ
Plan de puertos deportivos.
En cuanto a la 12, que es que subsanará las deficiencias del Plan director de puertos deportivos, es que yo no
quiero entrar, me niego a entrar en la discusión concreta de
todo esto porque es que resulta que todo esto no lo hemos
discutido entonces. De lodo esto ha habido aquf otras proposiciones, hemos hablado ya del Plan de puertos deporti vos y bablaremos, me parece que la semana que viene está
previsto concretamente o estaba inicialmente previsto si la
Mesa, definitivamente, fija el orden del dIa, una discusión

Bé, senzillament valdría dir al Sr. González Ortea, respecte de les propostes de transacció que ha fet, que estam
d'acord amb el que ha dit respecte de la primera, perque
endemés ja ha havfem dit nosaltres. Havíem dit en el cas
del castell d'Rivissa "en coHaboració" si ha recorda "amb
l'Administració central", fins i tot amb el Consell Insular,
que té un acord a aquest respecte ja preso Per tant, en el cas
del castell d'Eivissa, si; pero si s'hi ha fixat, nosaltres feim
una proposta en general per a lOts els exponents del patrimoni, és cIar, en alguns casos tal vegada ho podra ser només amb una administració.
Per tant, s'accepta el que ha proposat pero, si em permet, llavors ha farem per escrit, per guanyar temps, pero
quan arribam al castell d'Eivissa jo posaría en aquest cas
"en coHaboració amb l'Administració de l'Estat i", perqué
ens consta que hi ha un acord, "del Consell Insular"; aixo
en el cas del castell d'Eivissa.
En segon lloc, pel que fa a Formentera, hi estam també d'acord pero jo Ji vull fer una matisació, perqué s'entengui aquest punt dos, jo no acabaria a "Formentera", i que
consti que estic d'acord amb voste que no es pot muntar
alla un gran hospital; vaja, quan die que jo no acabaria a
"Formentera" em referesc que no acabaria el text alla on
diu "Formentera", sinó que posaría: "de cara a dotar-la d'equipamenlS suficients en aquest aspecte", en l'aspecte de
l'assistencia sanitaria, fins i tot a fi que no s'hagués de dependre sempre deis mitjans d'evacuació perque, llavors podem discutir si no vol que posem aíxo deIs mitjans d'evacuació, pero és la manera més clara d'entendre que es puguin prestar dins eIs lúnits, perqué no es va allll a muntar
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un gran hospital, una assistencia, que no per qualsevol cosa se n'hagi d'evacuar qualcú o que se l'hagi d'enviar a Can
Misses, a Eivissa -la missa a una altra banda. Pero vaja, aixo ha tractarem, acceptam, en tot cas, la seva proposta.
Quant a la 7, la poden votar a favor si es tracta només
d'aquesta puntualitzaci6 del canon d'aigües, perque jo he
de confessar que aquesta proposta no era precisament meva i, com que m'agrada assumir la responsabilitat del que
tenc, que aquí no es diu, quan jo he vist minorar la pressi6
fiscal, a mi no se m'ha ocorregut altra cosa -és ciar, m'he
hagut de mirar el Sr. Forcades, i el! també m'ha mirat- que
esmentar el canon d'aigües, pero el podem llevar perque
no en parla la proposta i... Ho retir, en una paraula.
Quant al punt 8, esta en el Govem de la Comunitat
Autonoma perque presenti, em pareix que voste ha dit que
hi estava d'acord, quant al Pla d'ordenació de l'oferta turística, no hi ha cap matisaci6 a fer aquí. No, bé, l!avors en
parlarem, i pas el tom al meu company de grupo
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gracies, Sr. Vidal. Té la paraula el Sr. Pascual.
EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS:
No, només intervendré, Sr. President, quan hagi fixat
posició el Grup Parlamentari SOCIALISTA, i aix:f contestaré a tots.
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Pascual, segons les instruccions preparad es per la
presidencia, després del tom de fixació de posicions voste
no intervendra.
EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS:
Moltes gracies per l'aclariment, Sr. President. Bé, respecte de la intervenci6 del PSM-EEM, que diu que no hem
de fer una llei de ports esportius de la Comunitat Autonoma, jo entenc que aquí sÓn abans d'esquerres que nacionalistes, perque els fa por que des d'aqueixa comunitat excercim una competencia exclusiva que tenim. Jo entenc que la
lIei que es faci aquí no té per que ser més do lenta que la
que hi ha a Madrid. És a dir, vostes valen, en aquest cas,
que la l!ei que regeixi els ports sigui la de Madrid, no ha
entenc.
Sega na cosa, respecte de la número 11, a la qual també
m'ha dit que no, diu que no es modifiquen els criteris generals del Pla director de ports esportíus, o sigui, en afegir la
categoría de ports de refugi; molt bé, sap que li pass ara, Sr.
Serra? Li pass ara que al port des Canonge voste veura un
port de 600 o de 700 amarraments, a veure si li agrada; si a
la millar es crea la categoría d'un port de refugi i es defineix així com ha de ser, que és un port no per teoir lloes
d'amarraments per vendre, sinó per ten ir un lloc perque les
embarcacions que pass in, Sr. González Ortea, no només les
esportives, sinó també les comercials, les pesqueres, etc.,
que tothom hi pugui anar i s'hi pugui refugiar. Es tracta de
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fer ports no per vendre llocs d'amarraments, sinó per a la
seguretat en la navegaci6, llavors el que pass ara és que al
port des Canonge i a altres lIoes es trobara amb ports esportius que no li agradaran; aixo mateix contestaré al Sr.
González Ortea en parlar d'aixo.
Efectivament, el Govern diu tipus A i tipus B, xarxa
Msica, tipus A; pero la xarxa basica tipus A no són ports de
refugi, són vertaders ports esportius, senyors ports esportius, que se situen a lloes determinats pero on hi ha els 500,
els 600 o elsM700 punts d'amarrament, i aixo és el que passara al port des Canonge, i a la millar és el que pass ara -no
ha sé perque no ho conec, pero és possible que passí- al
nord de Menorca i a la millar a qualque altre lloc d'Eivissa,
no ha sé en aquests moments. Aleshores, si no valen aixo
ja sabem a que ens podem exposar.
Respecte del punt número 12, jo pens que després
d'l1.000 al·legacions, després que una gran majoria d'ajuntaments hagin dit que no a aquest Pla de ports esportius, és
logic que el Govern reflexioni, és logie que tomi a exposar
al públic el Pla de ports esportius. Amb aixo sí que hi ha
una discrepancia del PSM, el PSM diu que no vol aquest
Pla de ports esportius, diu que l'hem de retirar. Retirar el
Pla de ports esportius o corregir-li deficiencies i tomar a
exposar-lo a informació pública és el mateix, si és que valen un Pla, si no valen Pla no, nosaltres en volem un, de
Pla de ports esportius; si vos tes no en volen hi ha aqueixa
discrepancia, si volen un Pla de ports esportius es pot aconseguir exactament el mateix que diuen vostes i que die jo
amb una correcció adequada. Senzillament perque si n'hi
ha d'haver el que hem de fer és no posar entrebanes, no posar pals dins les rodes sinó, senzillament, agilitar en el que
es pugui per tenir el Pla, ara, el Pla que hi ha no ens agrada, hi ha d'haver canvis importants, importantíssims, (esperem que els facin.
Respecte del Dia Baler del Medi Ambient, Sr. González Ortea, m'esperava que diria el que m'ha dit, pero el que
hi ha darrera aixo no és el que diu vos te, el que hi ha danera aixo és que es volen carregar la Llei d'espais naturals.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gracies, Sr. Pascual. Els grups que han intervingut en contra, volen fer ús de la paraula? Pel Grup PSM i
EEM, té la paraula el Sr. Sena.
EL SR. SERRA 1 BUSQUETS:
Sí, Gracies Sr. Triay, Sr. President. Sr. Pascual, em pareix que voste sol mesclar els ous amb els caragols amb
malta freqüencia i, la veritat, jo em pensava que voste tenia
en uns aspectes una preparació molt més tecnica, pero com
que no és aquesta la qüestió, de discutir en aquests moments aquesta qüestió, sí li reiteram que nosaltres, respecte
de la correcció de deficiencies del Pla de ports esportius,
que és la Resolució número 12, no hem dit res en contra;
aixo vol dir que estam a favor del seu punt número l2, és a
dir, aixo li die per aclarir-li aqust tema.
Quant al 10 i a 1'11, evidentment ens reiteram absolu-
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tament que en un moment en que hi ha un pla director,
que no esta acabat de resoldre, és molt més prioritari aclarir de quina manera quedara abans d'aventures, que són les
que vos te aquí propugna i que, obviament, ens pareixen
d'alt risc, pitjor, per ventura, que el risc de Capital Risc.

que tingués tant de sentit de l'humor. Allo del Dia Balear
del Medi Ambient a una llei que esta a punt d'entrar en fase terminal seria, evidentment, una broma, pero nosaltres li
seguirem la broma i votarem a favor, perque nosaltres no
volem que hi hagi aquest funeral, de funerals ja n'hi ha hagut massa en aquesta cambra.

EL SR. PRESIDENT:
Moltes gracies, Sr. Serra. Sr. González Ortea, pel Grup
Parlamentari PP-UM, té la paraula.
EL SR. GONZÁLEZ ORTEA:
Sí, gracias, Sr. Presidente, ésta es para decir que bien,
que estamos de acuerdo con el punto 1, con la transacción
que propone el Sr. Vidal que, efectivamente, cuando cita el
castell de Ibiza diga en este caso: "en colaboración con el
Estado y con el Consell Insular de Ibiza." Bien, en definitiva, por ahí íbamos, o sea, que no nos parece mal. Sinceramente, el punto dos no lo he acabado de entender, está de
acuerdo conmigo el Sr. Vidal en que efectivamente no es el
sitio idóneo Formentera para construir un hospital -o un
gran hospital-, en todo caso un centro de asistencia inmediata, una cosa de éstas, pero nunca un gran hospital.
Claro, eso no he acabado de entender cómo lo quiere
reflejar en este punto dos. Quizá, como otras veces pasa, si
la presidencia nos autoriza, cuando finalmente se hayan
presentado todas las propuestas y fijado todas las posiciones, quepa un pequeño lapso de tiempo para acordar este
tipo de cosas. Yo creo que podemos llegar a un acuerdo.
Finalmente, Sr. Pascual, diré que lo que queremos es cargarnos la Ley de espacios naturales, lamento que diga usted
eso porque usted sabe perfectamente que eso no es verdad,
y que usted no esta en condiciones de decirme eso a mi, lo
sabe perfectamente, es una verdadera pena que se deje usted llevar, a veces, por demagogias de este tipo, Sr. Pascual.
Usted sabe que no nos queremos cargar la Ley de espacios
naturales, y le consta porque además ya tiene usted una copia de lo que vamos a discutir próximamemente, que es la
modificación que proponemos. Sabe usted lo suficiente en
materia técnica y en materia de espacios naturales, yen materia de esa ley sabe usted lo suficiente para entender que
eso no es así; porque que eso se diga en la calle por alguien
que desconoce la ley, que desconoce lo que es la modificación y todo esto, bien, pase que digan que nosotros nos
queremos cargar la Ley, bien, pase que lo digan otros, pero
usted, Sr. Pascual, créame, creo sinceramente que no tiene
usted derecho a decir esto en esta cámara. Gracias, Sr. Presidente.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gracies, Sr. Diputat. Sr. Pascual, per que em demana la paraula? Esta tancat el torn de posicions en contra
i, per tant, passam al torn del Grup Parlamentari SOCIALISTA, per a fixació de posicions.
EL SR. PONS 1 PONS:
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Sr. Pascual, sabia
que voste era un tecnic en aquesta materia, pero no sabia

Les propostes que ha defensat el Sr. Comse Vidal ens
pareixen bé. Castell d'Eivissa, totes les institucions s'han de
mobilitzar en defensa d'aquest element singular de l'illa
d'Eivissa i que, com s'ha dit, té una importancia no només
insular sinó també internacional. Per tant, hi hauria d'haver una suma d'esfon;os de Comunitat Autónoma, Consell
Insular, Ajuntament, Estat, totes les instancies, perque realment és una obra molt onerosa i faran falta uns recursos
dels quals diffcilment es disposa.

El tema de Formentera. Ha estat una proposta un tant
confusa perque jo crec que el que hi ha, i es va discutir l'altre dia dins la Comissió d'Acció Social amb el Sr. ConseHer, és el que s'expressa aquí, és la voluntat d'arribar fins aHa on sigui materialment possible en sanitat, perque en
aquest moment esta un tant en precari, no s'han completat,
no s'han fet totes les obres d'infrastructura sanitaria amb
que podria comptar sanitariament Formentera i que, per
tant, entenem que la seva pro posta, el punt 2, el que manifesta és aixo. Evidentment, sempre hi haun) d'JJ.aver uns
elements d'evacuació, si en tenim a les Illes Balears, per
exemple, en l'aspecte de cremats, lógicament a un petit territori com Formentera sempre n'hi haura d'haver; peró veim que manifesta una voluntat i també li donarem suport.
Quant al tema de corregir desequilibris comarcals respecte d'Eivissa i Formentera. Sr. Vidal, voste al final em
donara la raó, i en l'aspecte sanitari recordi que -un conseHer, el conseller de Sanitat, després d'una visita a aquests
territoris, va dir que el nivell era el nivell de Z:lmbia, esper
que no s'enfadin avui perque aixo ho ha dit un de la seva
corda. Per tant, també li donam el suport.
Millora deis serveis públics fonamentals a tot el territori: és evident. Tota cosa que signifiqqui millorar el benestar dels ciutadans compta amb el nostre suporto
Transferencies als consells insulars. Ho hem dit reiteradament, ha hagut una interpeHació i rapidament tindran
ocasió de manifestar-se quant an aquesta voluntat que
compartim de simplement -aixo no és cap novetat- donar
compliment a l'Estatut i trencar, amb una practica que s'hi
ha introduH, que en el moment en que s'ha tingut el poder
les transferencies als consells insulars han procurat que
desparaguessin del mapa.
El tema del Pla d'ordenació de l'oferta turística. És absolutament necessari que elements tan fonamentals com els
que s'han vist al Harg del debat vinguin a aquest Parlament,
estiguin amb el mmm consens i que, per tant, es copleti el
Pla, evidentment amb els referents a Menorca, Eivissa i
Formentera.
El tema dels ports esportius. El tema deIs ports esportius, som partidaris, evidentment, que les coses que hagin
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d'estar normativitzades dlns aquesta comunitat autÓnoma i
que hagin d'afectar materies particularment delicades, i
aqusta ho és, hi ha el tema de costes etc., i que per tant
hauria de ser una norma mruama, hauria de ser una lei perÓ
és cIar, el Sr. Pascual, jo cree que com a mol! bo jugador
polftic ha posal caIles damunt tates les possibilitats una
llei, que ería el que hi hauria d'haver, mirar de donar solu·
ció al lema que han plantejal milers d'aHegacions, amb ai·
xo estam perfectament d'acord, i una figura un tam indefi·
nida, La deIs porlS de refugi, perque és una figura tan clara,
les opinions sobre els quals que bem sentit aqu( són absolutament conlraructÓries s'hi han de refugiar embarcacions
esportives, s'hi han de refugiar tota casta d'embarcacions,
aixÓ vol dir que, evidentment, no hi ha una definió clara en
aquest a.mbit i que, per tant, a alIÓ que proposa el Grup
Parlamentari MIXT a través del Sr. Pascual, li podem donar suport perfectament.
El lema del punl 9. Amb la ces i6 del 15% de l'IRPF
estam perfectament d'acord. No creim que sigui la solució
final pero creim que és una passa que s'hauria de donar de
cara al finan~ment de les comunitats autonomes.
A un element sí que li voldria dir que nosaltres no li
podem donar suport, ara bé, tampoc no ens podem manifestar radicalment en contra, és el tema que es planteja en
el punt 7: transferencies que permetin assolir les competencies degurJament dotad es per arribar al mmm sostre como
petencial previst a la Censtitueió abans de ¡'any 1995. Hi ha
un acord poUtic global a nivell d'Estat, el denominat Paete
Autol1omie que el Grup Parlamentari SOClALISTA valora
positivament, no perque el Partit Socialista j'hagi signat, sinó perque creim que és dins. un mare de consens que la
construcció de ¡'estat de les autonomies, d'un estar de fet
federal, encara que sigui l'Estat espanyol, ha de caminar
d'una forma consensuada i que s'han d'evitar els enfrontamen18 i les reivindicacions comunitat per comunitat, perque aixo significa tenir un front obert que no ajuda, realment, a la construcció de I'Estat d'una manera ponderada.
Per aixÓ, en aquest cas, nosaltres compartim la idea que s'avanci competencialment, per aixÓ estam darrera el Pacte
Autonomic, pero no amb la pressa amb la qual aquí es
planteja, perque significa, lógicament, la vulnera ció d'un
acord signat per les dues forces de mmma representació
dins I'Estat espanyol. Moltes gracies.
(El Molt Hble. Sr. Presiden! repren la direcció del debat).

EL SR. PRESIDENT:
Passam a les propostes del Grup Parlamentari PSM i
EEM. Té la paraula el Sr. Orma.
EL SR. ORFlLA 1 PONS:
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. En coherencia amb
el contingut de la intervenció que feia ahir el portaveu del
Grup Parlamentari PSM i EEM, presentam avui aquestes
divuit pro postes de resolució en sintonia amb el que és la
nostra diagnosi de la situació de la Comunitat i, obviament,
amb la línia de projecte de país la construcció del qual volem impulsar.
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No reproduirem avui, evidentment, el debat sobre la
magnitud de la crisi económica qu~ viuen les Illes, entenc
que el pro pi president, a l'hora que expressava la seva voluntat de fer un discurs capa-r de promoure la confian-;:a entre els ciutadans, mostrava, al menys en part, la realitat
quan, coincidint amb els altres portaveus, deixava entendre
que estam davant l'esgotament d'un model de creixement
econÓmic i pens que soIs en fer-nos conscients d'aquesta
realitat podem ser capa-ros de proposar les mesures necessaries per afrontar la construcció del futur amb garanties
d'estar fent 'kuelcom més que un simple castell de cartes.
Sres. i Srs. Diputa18, quan una societat, qua n un país es
troba amb uns indicadors económics com els que s'han
aportat aquests dos dies al debat, que mostren la paralització del sistema deis ritmes de ereixement i la disminució
deIs lloes de feina reals, quan la sensació de crisi es fa ofegadora, és indiscutible, (... ), la necessitat d'actuar de forma
contundent.
Aquesta contundencia soIs pot ser fruit de l'acció conjuntada de l'Administració pública i els agents socials i econÓmics que presionin en una mateixa direcció. La nostra
Proposta de Resolució número 5 s'hauria de fer en aquesta
Hnía; enguany no proposarem, com hem fet any darrera
any, nous terminis per tal que el Govern posi en practica
plans de reindustrialitza:ció a'prova18 i mai no aplíca18 o
plans de desenvolupament . regional que han recorregut
com fantasmes les sales d'aquesta cambra per no arribar a
concretar-se mai en res. No exigirem la creació urgent ·al·
tres grups ho fan- d'un Censell Económic i Social per molt
que som conscien18 que ara és més necessari que mai, perÓ
sí que volem, almanco, que el nostre Parlament, conscient
de la necessitat d'afrontar els desafiaments d'una situació
económica marcada per la erisi, insti el Govern a actuar i
cercar la modernització econÓmica del país, i que per fer
aixo cerqui la coHaboració deIs agents socials perÓ que
conjuntament tracin les rat11es mes tres i les mesures que
han d'abra-;:ar les polftiques de formaciÓ, investigació i innovació tecnolÓgica aplicades a 10ts els sectors econÓmics
de la nostra comunitat.
PerÓ és evident, Sres. i Srs. Diputats, que els sacrificis
que exigeix qualsevol poUtica mfnimament rigorosa per
possibilitar la sortida d'una situació de crisi passen en primer lloc per les própies institucions, el caracter exemplificador sempre que tenen les actuacions deis governants, demanda que, quan exigim deis ciutadans una res treta del cinturó, quan recomanam que s'acabi amb la practica massa
cosntat de viure per damunt les nos tres possibilita18 reals,
hem de comen<$3r per aplicar l'exigencia d'una major austeritat a la prÓpia vida política institucional: congelar els
sous com proposam en els pun18 1 i 2 de les nos tres resolucions, en primer lloc deis grups parlamentaris, deIs propis
diputa18, i després de to18 els alts carrecs i reduir aquests
darrers en un percentatge considerable, així com impulsar
les reduccions de les despeses més prescindibles; són aquests, per tant, elemen18 fonamentals per aconseguir l'autoritat moral suficient com per demanar actituds solidaries després a to18 els ciuLadans de les Illes.
Una solidaritat combinada amb les mesures de política
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económica adequades; s'ha de concretar aquesta solidaritat
amb actuacions decidides de suport als segments socials
més desvalguts del nostre país, aquells que per les seves
condicions han de patir amb major intensitat la recessió
económica que vivim. La creació del salari social, proposada en el punt 4, és en aquest sentit una necessitat encara
més imperiosa en aquests moments per tal de no fer més
punynents els desequilibris socials ja de per si prou accentuats. La crisi económica no es concreta únicament i exclusivament, com deia el president, en el problema deIs inversors que dubten si manten en els nivells de risc existents per
al seu capital entre un sector o un altre; l'augment de les
cotes d'atur esta provocant ja seriosos problemes socials a
famílies que veuen perillar la seva subsistencia. Estic conven~ut que més d'un diputat o diputada d'aquesta cambra
coneix perfectament els casos concrets que, organitzacions
humanitaries com és caritas, estan ajudant a pal·liar en
materia de manteniment d'habitatges, per exemple, per
part de famílies incapaces, ara per ara, de fer front al cost
deis mateixos lloguers.
Planificar la Huita contra aquestes situacions de marginalitat i pobresa és la pretensió de la Proposta número 10.
És evident que l' Administració, el Govern de la nostra comunitat, pot emprendre mesures incentivadores, i no dubtin, Sres. i Srs. Diputats, que una de les més apreciades seria la de simplificar i agilitar els trAmits administratius, les
proves burocnltiques que desincentiven o qua n res més retarden la creació d'empreses o la plasmació de projectes en
realitats. L'objectiu d'avan~r cap a la tan reivindicada finestreta única hauria d'experimentar, ara més que mai, un
fort impuls tal com proposam en el punt 13 a partir deIs
principis d'agilitat, eficacia i celeritat.
Peró és evident que no podem circumscriure el debat
económic a les necessitats de la nostra comunitat. Deiem
ahir que havíem trobat a faltar en el discurs del Molt Hble.
President unes referencies més clares i directes respecte de
la situació de la nostra autonomia; quin és el nivell d'autogovern avui en relació amb el de fa un any? Vet aquí una
qtiestió que, obligadament, hauria d'haver estat tractada en
el discurs i analitzar la situació de la Comunitat, traduH en
altres paraules: seria que ha augmentat la nostra capacitat
d'incidir en la recerca de solucions als problemes que afecten els ciutadans de les Illes de I'any passat a enguany? Nosal tres entenem que no.
Pensam que a0 ha avan~t molt poc, i en aquest sentit
creim que el Parlament hauria de reiterar una vegada més
la seva voluntat per tal que sigui tramitada i aprovada per
les Corts Generals de I'Estat, pel Congrés de Diputats, la
reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears,
aprovada pel Parlament fa ara quasi dos anys i que, incomprensiblement, dorm el somni deIs justs davall qualsevol
carpeta del Congrés de Diputats. Una reforma que -cal recordar-ho- inclula un sistema diferent de finan~ment i que
avui és més necessari que mai que el reivindiquem; un sistema basat en els principis de suficiencia, autonomia, corresponsabílitat i solidaritat a l'hora que rec1amam en una
de les nostres propostes de resolució una qüestió que semblava pactada i acordada i que ara, posada de bell nou sobre la taula de l'actualitat política, provoca fins i tot en-

frontaments o diferencies notóriament manifestes entre els
mateixos dirigents del partit que dóna suport al Govern, al
de Madrid, volem dir; Obiols, Rodríguez Ibarra, i em referesc, óbviament, a la cessió de la gestió del 15% de I'IRPF.
Un sistema de finan~ment que ha de reconeixer la necessitat d'un finan~ment addicional en concepte de normalització lingüística, com ha aconseguit Catalunya, i que
encara que aquesta qüestió sigui poc considerada en molles
ocasions pel Govern, el qual incompleix reiteradament i
sistematicament les propies normatives normalitzadores,
no tenim cap dubte que aixo encareix la gestió de la nostra
autonomia.
El compromís per avan~r cap a una societat amb millor qualitat de vida passa, entre altres coses, per la forma
en que es resolla contradicció reconeguda pel propi president aquests dies entre creixement i manteniment del medi
natural. El preu del creixement economic a les Illes, les seves conseqüencies, ha recaigut sobre el medi natural, al
qual s'ha agredit una i una altra vegada i s'han arribat a posar en perill els mateixos objectius de creixement quan malversavem el primer i més important recurs amb que compta
el nostre poble: un medi natural, un paisatge que forma
part principalíssima de l'oferta turística i que, recentment,
ha acaparat el gruix de la imatge promocional de les llles
en materia turística. Peró aquest Govern ha optat massa
vegades per la solució d'un creixement que semblava no tenir fi, sense calibrar les conseqüencies d'una permissivitat
que permetia anar de destrossa en destrossa; així, quan el
Sr. Cladera, profund coneixedor de la realitat de la indústria turística avan~ propostes qualificadores que desincentiven creixements absurds -en oferta de baixa qualitat contraataca el Sr. Saiz, líder dellaissez faire, laissez passer, i un
quadre d'esquizofrenia aguda desestabilitza el Govern.
El Pla d'ordenació de I'oferta turística, deia ahir el Sr.
González Ortea, ha de ser l'eina urbanística essencial per
impedir creixements de I'oferta de baixa qualitat, a l'hora
que s'incentiven els altres; a posta, entenem nosaltres, retarden una i una altra vega da la seva aprovació definitiva,
el de Mallorca ja el demanam i els de les altres illes de la
forma més immediata possible, perque concordam -sense
que aixo serveixi de precedent- amb el Sr. Forcades quan
diu, analitzant la situació económica de les Illes: "A aquest
desenvolupament s'ha arribat pagant un preu alt a nivell
d'enfonsament medioambiental i paisatgístic, amb desequilibris importants, sectorials i socials, que, si no els corregim, posen en perill el nostre principal avantatge comparatiu: la qualitat de vida."
És per a0, concordant amb el Sr. Forcades, que entenem que és urgent que el nostre Parlament digui d'una vegada que ja n'hi ha prou, prou de desproteccións, prou de
creixements descontrolats, prou de desgaveHs urbanístics,
prou de destrosses a la costa. N'hi ha prou que, per defensar interessos particulars, COntinuem amb l'enfonsament
medioambiental i pasiatgístic, per a0 el contingut de la
Proposta de resolució renuncia explícitament a continuar
amb la desprotecció amb tot el que a0 ha significat. El
desplegament de l'Estatut, a través de l'aprovació l'any
1989 de la Llei de consells insulars -acab Sr. President-
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semblava indicar que el procés d'atribució de competencíes, tant reclamat des de les illes menors, seria una realitat
més o manco immediata. Una llei de transferencia de competencies en materia d'urbanisme i habitabilitat s'ha aprovat de llavors en<;3., ¡'any 1990; i les propostes de textos articulats de lleis d'atribució de competencies fetes arribar pel
Govem a la Comissió Tecnica Interinsular soIs poden rebre
el qualificatiu d'impresentables; aquestes estan poc elaborades, amb uns annexos on han arribat a figurar materials
de desfeta i que transferien a una ma, Eivissa, uns béns que
ja eren seus, que ja els havien pagat ells mateixos, i a Menorca taules i cadires inservibles, destrossades pel rovel!.
El famós calendari del qual ens parlava ahir el Sr.
González Ortea, aprovat a Eivissa pel PP, sois preveu per a
l'any 1993, no per a enguany sinó per a l'any que ve, fer
efectiva aquestes propostes menors: oficines d'informació
turística, Administració local, targetes de transports, alguna d'elles valorades en unes tristes 14.000 pessetes anuals;
miseria, senyors del Govern, Sres. i Srs. Diputats, miseria
que endemés ...
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EL SR. PRESIDENT:
Moltes gracies, Sr. Orfila. Obrim el tom en contra.
Grups que valen intervenir dins el torn en contra? Pel
Grup PP-UM, té la paraula el Sr. González Ortea.
EL SR. GONZÁLEZ ORTEA:
Gracias, Sr. Presidente. Sras. y Sres. Diputados. Bien,
respecto a las seis primeras propuestas tengo que decirle
que nosotro~vamos a votar que no, Sr. Orfila. Vamos a votar que no por diferentes razones que vaya exponer muy
brevemente.
La primera pretende dos cosas, igual que parte de la
segunda, por un lado congelar sueldos y dietas de altos cargos y de poHticos en general que, en lo que se refiere al
Parlamento es una competencia de la Mesa y ya le digo de
antemano que, por parte de nuestro grupo, no pondremos
ningún inconveniente a que la Mesa decida que el incremento sea cero, o sea, que se congele, pero nos parece impropio decírselo desde aquí y con una propuesta concreta.

EL SR. PRESIDENT:
Acabi, Sr. Orfila, per favor.
EL SR. ORFILA 1 PONS:
Gracies, Sr. President. Acab definitivament. Miseries
que endemés ja tenen delegades els consells insulars, no
des de fa dos anys, no des de fa tres anys, des de fa deu
anys, de quan es va constituir el Consell Insular de Menorca, els consells insulars; el Consell General Interinsular delegava aquestes competencies, i aquest és l'avan<; en materia de dotació de comperencies als pilars basics de la nostra
societat, deIs quals s'han omplit tant la boca.
Vull reiterar -Sr. President, acab- la voluntat del Parlament a favor de la construcció de l'hospital de Manacor i
d'accelerar-ne les obres, iniciar les del segon hospital de
Palma, el d'Inca és, seria una obvietat si no fas per la dura
reaJitat d'un retardament que ens sana a absurdo Finalment, Sres. i Srs. Diputats -acab, Sr. President- proposam
per enessima vega<1a la creació d'un fans de cooperació 10lermunicipal destinat a afavorir aquells municipis que més
destaquin pel manteniment del seu territori i condicionar
aixf a partir d'aquesl3 protecció del. seu territori, uns ingressos per a llicencies d'obres. L'equilibri economic entre
els diferents pobles s'ha de potenciar de tal forma que no
suceeixi que municipis de la costa siguin més rics que els de
l'interior, que seran més pobres perque no han sabut o no
han volgut urbanitzar, desequilibrar i destrossar un territori que beneficia quant a augment de vida a tots els ciutadans de tots els municipis de les Illes. Corregir aquests desequilibris és el que pretenim amb aquesta proposta.
Som coherents, cree que són de sentit comú les nos tres
propostes de resolució, Sres. i Srs. Diputa18 i per tant esperam, creim amb tata la lógica del món, que aquestes propostes siguin aprovades per to18 els grups. Moltes gracies,
Sr. President.

En cuanto al Gobierno, el Gobierno tiene unos presupuestos elaborados, ya es público y notorio, en los cuales
me parece que se considera el aumento de altos cargos y de
consellers, creo que ronda el 1'3%. Yo supongo, supongo
DO. sé que habrá ocasión de discutir inclu O ese 1'3% durante los presupuestos. Me parece también que abara que
esos presupuestos están redactados y no sé, por cierto, si ya
han entrado en el Parlamento o están a punto de entrar en
la cámara, me parece -como digo- impropio discutir en este
memento ese 1'3%, aunque no tendremos inconveniente
en discutirlo a la hora de los presupuestos, también se lo
quiero decir, porque la suma es tan sumamente insignificante que, la verdad no vale ni la di cusión. Lo que sr les
quiero adelantar de esta propuesta es que, claro, luego dice
otra serie de cosas con las que no estamos en absoluto de
acuerdo, lo de eliminar la Conselleria sin Cartera nos parece una broma, eso es una competencia del presidente que
considera necesaria esa conselleria ahí y de ninguan manera
va a contar con nostros, ni ahora ni nunca, para que le digamos una cosa similar al presidente, que elimine una conselleria determinada.
Hay otro aspecto, que es el reducir o en todo caso no
incrementar los gastos destinados a subvenciones, que nos
parece absolutamente también delirante, Sr. Orfila. Eso
discútanlo en los presupuestos subvención por subvención
a lo largo del desarrollo de esos presupuestos durante el
año. Decir a priori que no se puedan dar subvenciones
cuando, a lo mejor, esa es una política por la que ustedes
mismos y usted concretamente van, en adelante, a reclamar
o a pedir mucho más que nosotros que, sin ser, ¿como dice
usted?, laíssez [aire, laíssez passer, decidídamente liberales
de aquellos antiguos tiempos, sí somos liberales de estos
modernos y, por consiguiente, muy poco proclives a las
subvenciones. De manera que es verdaderamente curioso
que sea usted quien plantee este tema.
Respecto al punto 3, bueno el punto 3 nos parece sinceramente muy curioso. Hay algo de broma en lo que han
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escrito ustedes, hay algo sobre todo del sentido del humor
en una serie de propuestas, y ésta, de verdad, tiene gracia.
"El Parlamento de las Islas Baleares no fomentará ni aceptará ninguna propuesta de desprotección de nuestro territorio", ¿que quiere decir eso? Ninguna propuesta de desprotección de nuestro territorio, es verdaderamente esto
una broma, Sr. Orfila; es una broma y yo creo que, lógicamente, aquí estamos para cosas serias, no para bromas.
El punto 4 tampoco, en cuanto al tema del salario social, ésta es una propuesta como otra de las que presentan
ustedes, recurrente, insistente, que dieron origen a un debate en su momento concreto y en el que se discutieron las
posturas de uno y de otro, y se razonó; ahora pretenden ustedes, no sé si colarla por la vía falsa de que, bueno, como
aquí cabe todo porque como en un debate sobre la acción
de gobierno de la Comunidad cabe todo, caben propuestas
de todo tipo, meterse con unos planes, con otros, proponer
una cosa u otra, aquí cabe absolutamente todo, y ustedes
por esa puerta tratan de colar proposiciones que en su momento fueron debatidas, discutidas y rechazadas por nosotros fundamentadamente, y que ahora no procede ponerse
a discutir otra vez.
Bueno, a la Propuesta 5 le vamos a decir que no porque en esta Propuesta 5 lo que le dice usted al Gobierno es
que el Gobierno gobierne, y esto es lo que están haciendo;
a ustedes les parecerá mejor o peor pero, créame, es lo que
están haciendo porque esa Propuesta 5, ¿la ha leido usted
despacio?, ¿la ha leído despacio? Bueno, pues es decirle al
Gobierno: oiga, Gobierno, haga usted, cumpla usted con su
obligación. Nosotros estamos convencidos de que cumple, y
además muy bien, y no sólo lo estamos nosotros.
El punto 6, que crea un fondo de compensación intermunicipal destinado a favorecer los municipios que más
destaquen por la protección de su territorio, reconózcame
que aquí tiene un poco de sentido del humor la cosa, porque esto parece como el Premio Planeta pero en versión
intermunicipal.
El Gobierno ya está haciendo una cosa que me parece
que es mucho más sensata y que es que aquellos municipios
-por ejemplo les pasa a algunos de la sierra Norte de Mallorca, etc.- que normalmente coinciden con municipios
bastante afectados -digámoslo así- por la Ley de espacios
naturales en cuanto que constituyen reservas naturales importantes y tienen poblaciones pequeñas, urbanizaciones
prácticamente inexistentes, etc., y por consiguiente falta de
recursos para hacer frente a sus presupuestos, el Gobierno
ya los ayuda, está pasando esto. Hay unos fondos, sí, sí, Sr.
Orfila, usted no los conoce, entérese, pero hay estos fondos
y se están dando a esos ayuntamientos que, efectivamente,
están en peores circunstancias o condiciones.
Por consiguiente, eso nos parece que es una cosa sensata, la verdad es que establecer una especie de premio al
ayuntamiento, a ver quien protege más, además insistimos
en la palabra protección y la palabra protección tiene un
ámbito de aplicación muy grande. Supongo que ustedes se
refieren a una cosa concreta, que es la naturaleza, supongo
que se refieren a eso y más concretamente a protección de

la urbanización, supongo que se refieren a eso, pero la verdad es que no estamos por una -como digo- competición o
una competencia, porque no se trata de eso, ni queremos
de ninguna manera fomentar una especie de competencia o
competición en este sentido y mucho menos habiendo premios económicos de por medio y todo eso. Creemos que la
cosa también requiere bastante más seriedad.
En cuanto al punto 7, la verdad es que le ibamos a votar que no porque, como decía ayer el presidente, hablando
de otras comunidades como Aragón, etc., bien, nosotros
aquí hemos elegido nuestro camino y, sin renunciar a nada,
ése es el camino que queríamos seguir, y este tema ya lo
discutimos, y esta propuesta o una muy parecida ya la presentaron. La verdad es que lo que pasa es que cuando la
discutíamos ayer por la noche se suscitó el tema en el Grupo y la verdad es que hubo muchos partidarios de que de
una forma testimonial se les dijera que sí, entonces yo lo
quiero aclarar hoy aquí en esos términos. Nosotros vamos a
decirles que sí, vamos a decirles que sí en una forma testimonial -insisto- porque eso no significa en absoluto que renunciemos al camino que libremente hemos acordado, que
nos parece que es el más pragmático de conseguir desbloquear la situación autonómica, la situación de traspaso de
competencias autonómicas, desbloquearla -como digo- a
través de aceptar esos acuerdos que propone el Partido Socialista después de resistirse a cualquier otra metodología,
como la de la reforma del Estatuto que nosotros presentamos.
La reforma del Estatuto es hija nuestra, es hija nuestra
tanto de ustedes como de otros grupos de la cámara, salvo
uno, pero del resto de los· grupos de la cámara la reforma
del Estatuto es hija nuestra. A mi personalmente me pasa
con esto un poco como con la Ley de áreas naturales, hay
mucho de mi en esa reforma, Sr. Orfila. Por consiguiente es
basante duro decirles no, es que renunciamos, no, es que
no renunciamos a la reforma definitiva del Estatuto, ni renunciamos a las competencias ni nunca hemos renunciado.
Por esa razón le vamos a decir que sí, pero bien entendido
que nuestro sí no significa, ni mucho menos, que renunciemos a lo que pragmáticamente podemos tener y podemos
tener enseguida, y que el presidente apuntaba y yo también
en el debate de ayer, que íbamos por ese camino.

Bien, respecto a las propuestas 8 y 9, estamos de acuerdo con la 9, estamos de acuedo con el plazo de un año para
el Plan de la oferta turística en Ibiza, Menorca y Formentera, parece razonable, les vamos a decir que sí.
En cuanto al 8 les propondríamos una transacción que
pasara por suprimir: en el plazo de un mes. Incluso a mi se
me ocurre decir: durante el presente año, por ejemplo. El
conseller de Turismo, se ha comprometido en la comisión,
lo comentó hace relativamente poco y en un debate aquí
creo recordar que volvió a insistir sobre el tema. El Plan de
la oferta turística está en marcha, se está redactando, se está confeccionando, se está haciendo, se está modificando de
acuerdo con todo aquel proceso que se montó. Por consiguiente, es inminente su salida, ahora bien, si aquí nosotros
ahora aceptáramos esto del plazo de un mes, ya sabemos lo
que va a pasar, en cuanto pasen cuatro semanas mal conta-
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das tendremos al Sr. Orfila o a cualquiera de sus ilustres
co.l egas diciéndonos aquí, en el consell insular, en el ayuntam iento, en todas partes, que se incumple y el Gobierno
una vez más incumple con sus obligaciones porque habia
quedado en el Parlamento de presentar esto en el plazo de
un mes; hombre, por D ios, se ha retrasado una convoctoría! El Otro dia Jo discutíamos, una convocaLOria que había
para primeros de ctubre e ha retrasado ocho días y resulta que ya tenemos LOdO este fo llón, ya parece que el Plan
de la oferta luristica es tá en el cesto de los papeles, tljense
ustedes si ahora les aceptamos un mes. Insisro, si supriJnjmos el mes y ponemos dentro de este año, que parece un
plazo prudente, estaremos completamente de acuerdo con
ustedes.
En la 9 no hay inconveniente -como digo- en cuanto a
Menorca e Ibiza. A la 10 le vamos a decir que no porque
este lema de la marginación social y de la pobreza, en el
cual ustedes, y eso les llonra, son siempre muy sensibles,
nosotros creemos que es un debate que debe trasladarse
también al presupuesto; estamos a punto de ver el pres upuesto, vean ah11as dotaciones que hay y trasladen el debate concreto a eso, no nos cuelen en un debate de estado de
la Comunidad, que de este tema no se ha hablado, una propuesta de hacer un plan de acción social nuevo que está un
poco -yo diría que un m ucho- fuera de contexto.
Estamos de acuerdo con la Propuesta número fl, yo
diria recordando a OlTO portavoz, que también parece una
broma, pero en fin, aunque parezca una broma la vamos a
apoyar porque piden ustedes que se comience el hospital
de Palma y el de Inca, tiene muy poca gracia, iba a decir tiene gracia, no, tiene muy poca gracia; yo recuerdo que el
hospital de Manacor se aprobó por un gobierno de UeD,
estando, por cierto, un mallorqum de ntinistro, el SL Rodrfguez Miranda, hace usted, ffjese, los años, yo tenia el pelo negro todavfa, lodavfa no se me habia vuelto blanco, tljese usted los años y resulta que ahora lefa en la prensa el
otro (1[a que ha en trado una excavadora, una, no hay que
entrar muchas, supongo que es para protección del paisaje,
ha entrado una en el de Manacor, del cual e habla -corno
digo- once, doce años, y qué sé, he perdido la cuenta y se
me ha vueiLo el pelo blanco desde entonces, y ffjese uSled
que nada menos que piden que es te año se empiece tam bién el de Palma y el de Inca. Les apoyaremos pero sabemos también, ustedes como nosotros, que es una cuestión
testimonial pero que, desgraciadamente, la Administración
central no nos hara demasiado caso.
(L'Hble. Sr. Vzcepresident segon substitueix el Molt Hble.
Sr. President en la direcció del debat).

EL SR PRESIDENT:

Acabi, Sr. Diputat.
EL SR. GONZÁLEZ ORTEA:
Sí, acabo enseguida, Sr. Presidente, simplemente diré
que a la 11 le proponíamos otra transacción que era suprimir y promover el uso de nuestra lengua en los medios de
comunicación; és decir, estamos de acuerdo con la primera
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parte, no podemos estarlo con la segunda porque eso parece subvencionar -que va en contra de lo que ustedes decían
en otra- a los medios de comunicación para que se escriba
en catalán. Me parece que no es ese el camino.
Finalmente, a las otras les diremos a todas que sí, excepto a la 17, en la que nos piden ustedes que los planes de
ordenación del medio natural estén en tres meses, todos;
no pueden estar en tres meses, Sr. Orma. Es tán trabajando
y trabajando intensamente, lo sé porque lo conozco bastante de cerca por circunstancias que todos co nocen, porque
estos planes 40s está redactando la Dirección General de)
Medio Ambiente de la Conselleria de Ordenación del Territorio, están muy avanzados, el de Menorca casi acabado,
los de Ibiza avanzados, los de Mallorca en fase de información, en tres meses es imposible, en más tiempo pero en un
tiempo razonable. Si ustedes quieren insistir sobre el tema,
pero si se suprime el plazo también les apoyaríamos en esa.
Nada más, muchas gracias, Sr. Presidente.
EL SR. PRESIDENT:
Molles gnkies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlarnentari
PSM i EEM, té la paraula el Diputat Sr. Orfila.
EL SR. ORFILA 1 PONS:
Grades, Sr. President. Sorpresa, Sr. González Ortea?
Impropi discutir en aquest debat parlamentari les propostes de resolució que el nostre grup planteja respecte d'una
polftica més austera. És deliraD{ alló d'arribar a propasar
aquf la supressió de membres del Govern. A nosaltres també ens agrada copiar de vegades, el Sr. Cañellas l'altre dia
ens ho ensenyava.
Propostes presentades pel Grup Parlamentari Popular
al Parlament de Catalunya: "El Par1ament insta el Consell
Executiu a reduir un 20% les partides corresponents a es tudis i reduir les eves partides corresponents a des peses de
represent ació j publicilal. a eliminar els programes no basíes, a agrupar les conselleries, a suprimir el Departarnent
de Benestar Social, a reduir en un 50% els alts carrees de
designació." Que dira el Sr. Vidal Quadres quan li arribi la
notícia que voste considera delirant fer propostes en aquest
sentit? S'haurien de coordinar, nosaltres els la enviarem
perque tinguin la informació suficient; s'haurien de coordinar i no fer aquestes desqualificacions que al final tenen un
efecte boomerang i reboten contra les seves propies cares, i
aixo no pot ser, hem de ser seriosos. Quan demanam als
ciutadans que s'ajustin el cinturó, que se l'estrenyin, perdó,
quan demanam als ciutadans que no treguin els peus fora
delllen~l, en materia económica, que deixin de viure per
damunt les seves possibilitats i el Govern manté una llista
d'alts carrees, que costa a tots els ciutadans una quantitat
impressionant de doblers cada mes, ens sembla que no es té
l'autoritat moral com per exigir els sacrificis que demanam
després aIs ciutadans. Per a nosaltres aquest és un tema
molt clar i no és delirant proposar-lo aquí, aquest és el moment obvi per propasar-lo, a0 és parlar de l'estat de la
nostra autonomia.
No em referiré a la seva política de subvencions per-
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qu~ d'aquesta podríem fer una sessió sencera, pero em cregui que d'aquest tema tornarem a parlar a plenaris successius, farem preguntes, instarem el Govern a fer coses diferents. És evident, per al Grup Popular és una broma que
parlem de protecció del medi natural, que parlem que no
s'ha de desprotegir, tristement aixf s'han pres sempre vostes
les qüestions relacionades amb la protecció del medi natural, pero em creguin que aquest és per a nosaltres un tema
seriós i cada vegada ho és per arnés ciutadans, que són
conscients que amb aquesta política permissiva, que amb
aquesta política que a vegades es vol disfrassar de protecció
pero que sempre és una política de passes a favor de la major permissivitat, estam llaurant un futur que més prest que
tard els ciutadans reclamaran que canvil, i nos al tres estam
conven<;uts que ha de ser am.

S'estranyen, s'astoren, que demanem al Govern que
governi, i vostes ho fan. Vostes creuen que és seriós que el
Grup Popular, que dóna suport al Govern, presenti un seguit de propostes que insten el seu Govern, al qual donen
suport, perque faci unes coses que ha fet fins ara i, per tant,
no ha governat o és que no se'ls havia acudit fins a aquest
moment i pensen que a partir d'ara sí que les faran? Nosaltres creim que el Govern no governa, nosaltres creim que
el Govern té una política economica que no és la correcta,
creim que l'hauria de canviar, creim que no té política en
materia de recerca i innovació tecnologica, creim que el tema de forma ció professional no esta contemplat de forma
serios a en els seus programes de govern, creim que la política que s'impulsa en materia d'agricultura, en materia d'indústria, en materia de comer<; i en materia de turisme, no
és la correcta, no és la correcta per -ho he llegit perfectament, Sr. González Ortea, tant que ho he escrit jo- modernitzar aquest país, per fer una economia moderna, de progrés. Són vostes els que haurien de ser-els més interessats
que a<;o es promocionés.
EIs sembla ridículo no sé quin qualificatiu han emprat
que proposem la creació d'un fons de cooperació intermunicipal, i aquesta és una cosa de la qual, si no m'equivoc
malament, vostes mateixos van parlar -ho va fer el conseller
Sr. Forcades, si no m'equivoc- qua n discutíem els pressuposts per a aquest any. No estan vos tes per una competicióproteccionista, al contrari, estan per una competició permissiva, una competició que ha fet que els ajuntaments que
detenta el Grup Popular es distingeixin normalment per un
creixement desorbitat, i a<;ü és aoo.

també un paper a jugar, em cregui que nosaltres també estam a favor que eIs ajuntaments, que són la institució més
atracada als ciutadans, detentin cada dia més competencies,
és a dir, tinguin cada día més mitjans economies, més recursos economies, per poder donar solucions als problemes
que els ciutadans dia rere dia els plantegen.
Testimonialment diran que sí que el Parlament reiteri
una cosa que va aprovar, la reforma de l'Estatut d'Autonomia. Ahir els ho deia, aquí dóna vots, l'aprovam, a Madrid
el Sr. Aznar diu "tarar!" i tothom es posa ferm, quadrat; les
consignes del Sr. Aznar són d'obligat compliment per a
vostes. EIs de Madrid, per molt que vostes diguin el contrari, tal vegada qualcun no, per molt que vos tes diguin el contrari no són els deIs banes del PSOE, vos tes a<;ü ho diuen
cada dia, són vos tes els de Madrid, en aquests casos vos tes
han signat el Pacte Autonomic, aquest és un fill seu i encara que la reforma de l'Estatut, com deia el Sr. González
Ortea, sigui també filIa seva, crec que tristament vostes renuncien a la seva patria potestad, estan avorrint la seva filla
i altres segurament que ens veurem obligats a adoptar-la
amb molt més interes, amb molt més émfasi.
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Orfila, conclogui, per favor.
EL SR. ORFlLA 1 PONS:
Sí, acab, Sr. President. La marxa del Pla de l'oferta turística, esta en marxa ens deia fa un moment el portaveu
del Grup Popular, és tan lenta, és una marxa de tortuga
que la imminencia de la qual vostes parlen ens sana a una
cosa terriblement llunyana. En totes les competicions hi ha
sempre aquell corredor que esta preparat per fer els 100
metres lliures, hi ha el corredor de fons que no es cansa, és
constant, i n'hi ha que per problema de pulmons no són capa<;üs de córrer, just caminen, vostes estan en aquesta situació respecte d'aquests plans; són lents. Jo pens que en
qualque moment deliberadament lents per pressions contra
els únies intents seriosos que es fan des d'aquest Govern,
seriosos, i aoo els consideram, de condicionar formes determinades de creixement de l'economia, i és així. Vostes tenen una esquizofrenia constant entre la política que impulsen de mercat i la política intervencionista que, per aItra
banda, alguns de vostes creuen que estan obligats afer.
EL SR. PRESIDENT:

Es noten, es coneixen els canvis en una institució que
governa el Grup Popular perque hi ha una majar permissivitat, es nota que el Grup Popular detenta la majoria a la
Comissió Insular d'Urbanisme de Menorca perque, de sobte, les declaracions d'interes social, per exemple, es disparen; tot és d'interes social: fabriques, naus, instaHacions,
les que siguin; interes de societats anonimes, a<;ü ho deiem
un dia. Aquesta és la carrera desproteccionista que vostes
impulsen, nosaltres estam pel contrari, i em creguin, no es
pot dur els ajuntaments a una situació de problema de penúria eco no mica perque depenguin absolutament deis ingressos que tenen en materia de concessió de llicencies per
obres. S'ha de canviar el sistema de finan<;ament de les corporacions locaIs, i aquí les comunitats autonomes tenen

Sr. Orfila, ha lament, el seu temps esta esgotat.
EL SR. ORFILA 1 PONS:
Gracies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Pel Grup Parlamentari PP-UM, té la paraula el Sr.
González Ortea.
EL SR. GONZÁLEZ ORTEA:
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Sí, gracias, Sr. Presidente. Yo vaya ser mucho más
corto. Sr Orfila, usted se deja llevar por la verborrea, se lo
he dicho otras veces, en el mejor de los tonos, pero eso es
así. Verá usted, cuando se publica el Diario de Sesiones léase, léase y verá usted lo que nos ha dicho.
Seré muy breve, nada más, en dos o tres puntos que sí
quiero dejar, importantes. Me lee usted esto del Grupo PP
en Cataluña, pero en el debate de presupuestos. Fíjese, yo
no lo sabía y, sin embargo, es lo que le estoy diciendo, que
en debate de presupuestos traiga usted esto. Bueno, es posible que en Cataluña en el debate general, si usted ahora
me dice que no es el general, es posible que se haya hablado de este punto concreto; aquí este punto no se debatió ni
se discutió, por consiguiente no nos parecía congruente
con el debate, yeso es lo que dije. Lo que sí me parecía delirante, y usted lo atribuye a lo otro, es eso de que se elimine una conselleria, la de sin Cartera, y todo esto de no incrementar los gastos destinados a subvenciones. Vuelvo a
insistir que, en cualquier caso, el debate adecuado no ha sido el de ayer ni el de anteayer, sino que el debate adecuado
será el de presupuestos, si usted lo quiere hacer.
Respecto a que no nos tomamos en serio la protección
de la naturaleza, bueno, precisamente nos la tomamos muy
en serio y vuelvo a insistir que por eso de ninguna manera,
a pesar de reconocer que es una cosa graciosa, podemos
aceptarle a usted esas propuestas de resolución que tienden
a hacer una especie de competición entre municipios.
Yo no sé si usted se acuerda, en tiempos del anterior
régimen, del anterior jefe del Estado -como se dice-, resulta
que había unas competiciones entre pueblos, daban algunos premios a los pueblos que se engalanaban más, a los
pueblos que se embellecían más, y también había otros muy
curiosos que eran en las carreteras, las carreteras discurrían
por los pueblos y entonces en las travesías de las poblaciones había unos premios, alguna vez tocó a alguno de los
municipios de Mallorca estando yo aquí ya, concretamente
en Mallorca tocó a uno y me parece que en Menorca tocó a
otro, que yo recuerde; eran unos premios que se repartían
por engalanar también la travesía, porque quedaba más
guapo, que sembraran unos arbolitos, que pusieran cuatro
plantas, cuatro geranios, etc.; entonces habíaestos premios
y era muy curioso porque desde Madrid decían: bueno, este
afta le toca a Baleares uno; entonces a Baleares el gobernador civil de turno, el que fuera, decía: le toca éste. Entonces esto me ha recordado muchísimo eso que ustedes proponen de ese tipo de premios. No vamos a entrar en ese
juego, eso, desde luego nos parece una broma.
Respecto de Aznar, del PP y de la actitud de Madrid,
¿sabe la última? Se la vaya decir, a propósito de una que,
como se me encendió la luz roja no tuve tiempo de comentar. Hacen ustedes una proposición por aquí a la cual vamos a decir que sí y ya se lo anuncié en la intervención que
tuve ayer, que es ésta del 15% del IRPF que, por cierto, nosotros no la propusimos precisamente por no pisarles a ustedes el debate, porque tienen una propuesta para dentro
de una semana o dos, yo lo dije ayer desde la tribuna, si ustedes lo repasan lo dije ayer, no es que me lo saque ahora
de la manga. Ayer por la tarde, antes de conocer sus pro-
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puestas ya les dije que no quería segu'ir con el tema, que
anunciaba que íbamos a votar a favor de eso pero que, como había un grupo parlamentario que había propuesto eso
en función ...
Bueno, ¿sa be usted cuál es la actitud del PP? Fíjese
qué diferencia de partidos nacionales y partidos nacio nales,
el PP ya se ha pronunciado sobre es to y ya ha dicho urbi el
orbe que, efectivamente. está de acuerdo y que te parece
una medida muy aceptable. ¿Ve como lodos los partidos,
aunq ue sen ngcionales no lodos son iguales, Sr. Orfila? Nada más, muchas gracias, Sr. Presidente.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gnlcies, Sr. González Ortea. Passam al 10m de
fixació de posicions. Per tant, té la paraula pel Grup MIXT
el Dipulat Sr. Pascual.
EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS:
Sr. President, Sres. i Srs: Diputats. En primer Uoc m'he
dut una alegria quant a aquesta primera intervenció del Sr.
González Ortea i també de la segona quan ha dit que el
Grup ...
EL SR. PRESJ,DENT:
Sr. Pascual, és un tom de fixació de posicions respecte
de les resolucions del Grup Parlamentari PSM i EEM.
EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS:
Moltes gn'tcies. Sr. President. El nostre grup, el G rup
MIXT, vOlar~ a favor de la Pro po ta de Reso lució número
7, que diu que el Parlament de les liles Balea rs rejtera la
seva voluntat perque sigui tramÍlada i aprovada a les Co rts
la reforma de ¡'Es tatut d'Auronomia. Ahír de les paraule
del Sr. CañelIas, el qual cm va enviar pel Moncayo perque
li vaig dir qu e s'havia de reformar I Es la lut, avui s'ha Iradu'il en un vOL POS iliu del PP-UM per la qual cosa jo. moll
gu tós me n'aniré de vacances al Mo ncay ja ara veurem,
pero, locarem fusta .
Respecte de les altres propostes votarem que sí a tot
menys una abstenci6 , i n'explicaré unes quantes. En primer
lloc, la Proposta número 1 de congelació de salaris, hi estam lotalment d'acord amb la filosofia. Quant a eliminar la
ConseUeria sense Cartera, jo eslic en pan d'acord amb el
Sr. González Onea que aquest és un tema del presidenl. jo
cree que les pro postes s'haurien de fer quam a reduir el
nombre de conselleries en global, o sigui, no dir com s'ha
de fer. perque aquesta és una qüesti6 del president del 0 0vern. El que passa és que també estam d'acord que aques ta
Conselleria sense Cartera pareix que no té massa objecte i.
per consegüent -perctonau-, he de dir que aquesta és una
qües ti6 del president, que distribueixi els doblers així com
vulgui entre els consellers. Ara bé, votarem que sí perque
hi ha un esperil a tot aixo. diríern que no hem d'entrar en
minúcies respecte del punt número 1.
Respecte del punt número 2, jo l'havia llegit atenta-
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ment -el Sr. Cosme Vidal m'ho ha fet notar, jo no ho havia
vist- i diu: "El Parlament de les Illes Balears acorda la congelació de les percepcions deis diputats i grups parlamentaris." Jo tenc una pregunta: a veure si és que no han de cobrar res els diputats i grups parlamentaris -congelació de
les percepcions- o han de cobrar el mateix import que I'any
passat. Com que el Sr. Serra m'ha dit abans que m'equivoc
amb molta freqüencia i que no tenc preparació tecnica jo
estic aquí i no ho entenc, no ho entenc. Jo no sé si m'ho
haurien d'explicar perque jo, de totes maneres, respectuosament i tfmidament, taré una proposta, una transacció,
perque jo crec que el que volen dir és que cobrem el mateix
que l'any passat, no? Com que volen dir aixo jo pro posaré
que digui: "acorda la congelació deIs impor15 de les percepcions" i així aixo quedara clar, no sigui cosa que després hi
hagi sorpreses desagradables per a qualcú, no sé per a qui
pero per a qualcú.
En el punt número 3, també amb timidesa, perque a
mi m'ha pesat molt aixo que m'equivoc amb molta freqüencia, també 11egiré el que diu: "El Parlament de les Illes Balears no fomentara ni acceptara cap pro posta [... ]" del que
sigui, no entro que és de desprotecció, amb l'esperit estam
d'acord, pero jo no entro en l'esperit aquí, entro en aixo.
Un deis principis generaIs deis drets més fonamentaIs és
que els parlaments mai no poden dir el que faran el dia de
dema, mai no es poden prohibir el que faran el dia de dema. Aixo és el mateix que passa en un altre camp, i em perdonin la comparan~ perque ja sé que no van per aquí, o sigui, vostes saben que som molt amics del PSM, vuIl dir que
no es tracta d'un problema de fons, pero aixo era a110
de los Principios Generales del Movimiento, que son inmutables, que no es podien canviar mai. Reflexionin sobre aixo,
o sigui, a mi em costa molt votar que el Parlament no pugi
fer el que sigui el dia de dema perque la voluntat general és
la voluntat d'un poble, per consegüent una proposta d'aquest tipus no té cap sentit ni un perque, endemés, fins i
tot, encara que el PP-UM voti aixo i dimars, desgraciadament dimars, no la podem retardar més, veurem la Proposta de Reforma de la Llei d'espais naturaIs i votaran que sí i
es quedaran tan amples, es quedarien tan amples. Per consegüent, des d'aquest punt de vista ens abstindrem en el
punt número 3 -repetesc- amb molta timidesa, perque no
sé si ens equivocam, etc.
Respecte deIs pun15 números 8 i 9, allo del Pla d'ordenació de l'oferta turística, nosaltres també el tenim i el Sr.
González Ortea ha establit uns terrninis que són per abans
de final d'any per a Mallorca, que és el que proposam nosaltres, abans de final d'any per a Mallorca, en canvi en el
punt 9 en comptes d'un any per a Menorca i Eivissa demanam, em pareix, que siguin cinc mesos, perque hi ha un (... )
massa gros, els votarem que sí, naturalment, perque si no
ens voten les nos tres que al menys quedin les seves.
Respecte deIs hospitals, aquesta sí que m'agrada quant
a la idea de simuItanei:tat. Ja no podem passar més, necessitam un a Inca i a Palma un segon hospital. Votarem que sí
pero i ha un empero que vull que quedi per al Diari de Sessions, que és que diu: "Insta el Govern a exercir la seva capacitat en favor de la sanítat pública." Bé, aixo té moltes interpretacions, nosaltres estam per la sanitat pública, pel

que és basic, pero estam per la iniciativa privada, que hi pugui haver una coexistencia entre la sanitat pública i la sanitat privada. Per consegüent, aclarit tot aixo i perque consti
en el Diari de Sessions, votarem que sí.
Respecte del 15% d'IRPF també el dúiem pero com
que hem arribat més tard no es votara i, per consegüent, hi
estam totalment d'acord, aixo no fa falta ni que es digui.
Per acabar, vull fer una referencia al punt número 18,
que és el finan~ment addicional en concepte de normalització lingüística. Efectivament, és molt important que hagin dut aquest punt vos tes perque l'article 3.3 de la Constitució, el valia llegir pero justament l'he deixat alla, parla
ben clar que és una respansabilitat de to15 el foment de les
llengües que no són el castellA, en aquest cas; ara na em record com ho diu la Constitució pero aixo esta clarissim; per
consegüent, 1'Estat ens ha d'ajudar a la conservació i al desenvolupament del catala, propi de les l11es Balears, tal com
diu l'Estatut. Per consegüent, crec que esta molt encertat
aquest punt número 18 i li donarem un suport una mica
entusiastic.
(El Molt Hble. Sr. President repren la direcció del debat).
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Pascual. Hi ha més intervencions en fixació de posicions? Sr. Valenciano, té la paraula.
EL SR. VALENCIANO 1 LÓPEZ:
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Srs. Parlamentaris
del Grup PSM i EEM, el nastre grup parlamentari no té
per costum donar suport a les propostes que no afecten les
institucions on governam i després donar suport a les propostes que afecten les institucions on governen els altres,
no. En aquest sentit ja li vull avan~r que avalarem i donarem suport a moItes, quasi bé a totes, de les propostes que
presenta el seu grup parlamentari, perque hi ha una amplia
coincidencia amb els plantejaments.
Contenció de les despeses públiques. Evidentment que
hi ha d'haver una contenció de les despeses públiques, i qui
és el primer que n'ha de donar exemple? El president de la
Comunitat, evidentment; el president de la Comunitat és el
primer que ha de donar exemple de la contenció en les despeses públiques. Per tant, avalam, efectivament, la primera
proposta de resolució que vostes presenten, coincident amb
una proposta de resolució que després explicara el nostre
portaveu. Pero evidentment s'han de reduir les despeses de
representació, s'ha de reduir la publicitat institucional i
s'han de recompondre les conselleries perque representen
una despesa excessiva, i el primer que n'ha de donar exempie és precisament el president, no el darrer, el primer, el
mascaró de proa que hauria de ser.
Per una altra banda, Pla d'ordenació de l'oferta turística. Vostes saben que (... ) hem presentat també propostes
de resoludó, Llei de consells insulars, etc. em permetran,
per tant, que fixi la posició pel que fa a dues propostes que
presenten vostes i amb les quaIs nasaltres no coincidim,

,

b

DIARl DE SESSIONS{ Núm. 43/ 14,15 i 16 octubre del 1992

amb totes les altres, ja eIs ho die, coincidim plenament.
Aquestes són la Proposta número 11 ¡la Proposta número 7.
La Proposta número 11. Evidentment, estam a favor
d'accelerar les obres de l'hospital de Manacor, tant és aixi
que avui mateix els mitjans de comunicació ja duen unes
declaracions del director provincial de I'INSALUD on diu
que, efectivament, ja ha anunciat que les obres s'han d'acabar sense cap retard perque si no fins i tot hi podría haver
sancions. És a dir, estam precisament en aquesta Hnía. Ara
bé, quant a comen((lir les obres del segon hospital de Palma
l'any 1993; a nosallres ens agradaria que l'any que ve es poguessin comen((li r les obres del segon hospital de Palma,
pero jo crec que en aques ta cambra hem de presentar propoStes que es puguin fer, que sigui possible que l'any que
ve esliguin en marxa les obres de l'hospital. En aquest momen tla Comissió Mixta del Ministeri de Sanilat i Consum i
de la Comunitat Autonoma encara no ha encarregat definitivament el projecte. Quan s'encarregui aquesl projecte,
que és un projecte laboriÓs, que duu més d'un any de feina,
com a mrnim; per tant, d'aqul" a un any és roaterialment iropossible que e5liguin en manca aquestes obres. Per tant, a
nosaltres, en aquest sentil, ens agradaria molt pero tti ha
una impossibililal material. En aquest sentit nos al tres ens
abstindrero en aquesta proposta, fora que se li donAs una
redacció diferenl amb la qual cosa, segurament l'avalaríem.
La segona proposta amb la qual discrepam és la número 7. Evidentment, el nostre grup parlamentari esta d'acord, obviament, que les Corts Generals tramitin un projecte de llei o una proposició de llei que vingui d'una comunitat autonoma. Ara bé, una cosa és tramitar i I'altra és
que anem a una altra institució, que anem a un altre parlament a cLir-los que han de fer. Ho explicarem en passiva:
que opinarien vos tes si aqur, en aquest Parlament, rebéssim
un escril de les Cor lS Generals que digués: Srs. Diputats
del Parlament de les IIles Balears facin el favor de tramitar
i aprovar aquella llei? Amb aixo, Srs. Diputats del PSM, no
estam d'acord. No hi estam d'acord perque creim que ens
ficam dins la sobirania de les Corts Generals. Estam d'acord amb la voluntat que es trantiti, perque va ser una voluntat d'aquest Parlament; ara, no estam d'acord aro com
esta redactat el texto En aquest sentit, votarem en contra.

Per tanl, com poden veure, Srs. Diputats, tenim moltes
concordances amb les propostes de resoludó que es varen
fer ahir, coincidim amb la percepció que el Govern no goYema, només comanda, no govema, només comanda, i que
les proposles que presenta aquí o que es van presentar aquí
o que va expressar el president aquí, l'únic que va fer va ser
fer volar coloms i res més. En aquest sentit, Sr. President i
Srs. Diputats, votarem a favor de totes les propostes de resolució excepte a la número 7 i a la número 11. GrAcies.
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EL SR. OBRADOR I MORATlNOS:
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Perdó, Sr. President, demanaria si poguessin llegir les propostes.
EL SR. PRESIDENT:
És a dir, en principi, Sr. Obrador, li voldria fer constar
que com que hi havia altres grups que tenien intenció que
es fes lectura de les seves propostes í no s'ha pensat a ferho, la Mesa havia pensat que, en tot cas, abans de passar a
votacions es'arien lectura de totes les propostes de resolució.

EL SR. OBRADOR I MORATINOS:
Moltes gracies, Sr. President. D'acord. En primer Uoc
voldria dir que, després del debat d'ahir i les corresponents
interpretacions, interpeHacions, que férem, el que voldríem presentar avui són aquelles propostes que entenem que
a partir del nostre discurs i del nostre plantejament en
aquest Parlament, volem marcar com a alternatives no tan
sois de cara a aquesta cambra sinó de cara a la nostra societat i als nos tres ciutadans, perque aixi ho demanen, si volem realment donar expectatives, com deia ahir en el discurs, si volem donar realment expectatives i no soIs paraules que donin aquesta necess<lria tranquiHitat i serenor per
sortir d'aquesta crisi economica que ah ir deiem.'
Mantenim la situació d'aquesta crisi perque realment
no ens la inventam, est<l en el carrer, la gent l'explica i l'expressa de tal manera. Per aixo, precisament, les nos tres
propostes pretenen intentar moure d'aquest Govern que
governi, aquest Govem que, com deiem ahir, és d'efecte retardat, se n'adona quan ja ha passat i cit<lvem_ casos concrets com és el tema, per exemple, de desenvolupament
deis anys 1985 a 1987 de tota la nostra oferta turística i eIs
temes de construcció. Per aixo el nivell de les nos tres propostes volien incidir, més que res, sobre aquests temes.
Són propostes que no esgoten la idea que ahir expressavem de la nostra voluntat i del que nosaltres entenem
que hauria de fer el nostre Govem en aquests moments a la
nostra comunitat; pero també són pro postes que evidencien una voluntat, no soIs de paraula, sinó de fets, que donin aquesta necessAria credibilitat a la nostra societat quant
que els poHtics volem governar, la volem dirigir i volem
anar més enlla del que era la data de desembre del 1993,
per dir més enllA del que és l'aplicació d'uns pressuposts,
marcar uns objectius i altematives. Endemés ho volem fer
no tots soIs, no creim que el Govem i els poHtics ho poguem fer tots soIs sinó que hem d'implicar, dins aquest procés i en aquesta direcció van les nos tres propostes, la societal, la societat representada per aquelles organitzacions democraticament constitu'ides i democraticament elegits els
seus dirigents.

EL SR. PRESIDENT:
GrAcies, Sr. Valenciano. Passam a les propostes del
Grup Parlamentari SOCIALISTA Pel grup proposant, té
la paraula el Sr. Obrador.

Des d'aquesta realitat, per tant, d'una voluntat de governar que, com deiem ahir, no veim en el nostre Govem;
des d'una voluntat, per tant, de marcar objectius que entusiasmin la gent afer feina i a col· laborar, que tampoc no vérem ahir ni vérem despús-ahir en el discurs del nostre pre-
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sident, i endemés ser clars en el sentit que no es pot fer un
desenvolupament de la nostra comunitat, unes alternatives
concretes i marcar unes esperances que no suposin una for~ i autoritat moral necessaria per al Govern i endemés
afegir que aquesta autoritat moral i aquest desenvolupament de les alternatives siguin consensuades i travades socialment, per aixo vénen les propostes que avui presentam.
Presentam en primer lloc una pro posta que pretén ser
exemplaritzadora pero que endemés pretén acabar amb
allo que varem repetir i que hem repetit tan tes vegades: no
ens interessa tenir un govern a mitja jornada, pero manco
ens interessa un govern i un president que utilitzi els recursos públies per fer allo que no és l'objectiu del seu govern.
Aquest, per tant, primer punt, té no només la voluntat
exemplaritzadora, la voluntat de marcar una necessaria austeritat en aquest moments, sinó arnés d'animació real del
propi Govern. És una proposta en gran part coincident
amb altres que han explicat aquí, concretament el PSM i
EEM, pero que sí que volem remarcar.
Nosaltres proposam per raons -diríem- economiques i
per raons funcionals la reducció del nostre Govern. Volem
una conversió de les conselleries de Treball, Transport i
Funció Pública en direccions generaIs. Crec que no tenen
més cabuda dins un govern que, no ho oblidem, governa
una comunitat autonoma de gairebé 770.000 habitants, i tenint en compte que estan dividits en quatre illes habitades,
que existeixen tres conselIs insulars que estan com a organismes interposats entre els ciutadans. En aquest sentit diriem que la nostra proposta no soIs va a reduir costs, sinó
que endemés va a dimensionar l'organigrama necessari d'aquest Govern. Per aixo demanam la conversió d'aquestes
conselleries en direccions generaIs, com un primer pas; la
refundició en una possible Conselleria de Foment de l' Agricultura, Comer<; i Indústria i, sobretot, després, un exempIe en el tema del nombre de directors generals, de 24 a 16;
reducció del nombre d'assessors de 33 a 4 i de la supressió
de la Conselleria -que ja no hauria d'haver exístit- sense
Cartera.
Aixo ho deim, insistesc, perque és una reducció important. Nosaltres calculavem des deIs pressuposts, voldria donar aquesta xifra perque l'hem analitzada, suposam que aixo significaria una disminució en despesa corrent de 850
milions de pessetes cada any. Creim que són xífres importants, que altres sectors les demanen i no creim que aixo dificultas el funcionament i la necessitat de govern que tinguin.
Hi ha un tema en el qual em vull fixar més, que és el
tema de la reducció deIs assessors. Nosaltres entenem que
eIs assessors -ho deiem ahir- han de ser assessors per raons
tecniques, per tant, de provada capacitat tecnica per a allo
que demana 1'assessorament i per a allo que se'ls contracta.
la que tenc el Sr. Forcades en aquests moments aquí li recordaria una frase que va dir fa anys en aquest Parlament,
que és que precisament -deia ell- que havia contractat o
que es podien contractar assessors per raons humanitaries.
jo no cree que per raons humanitaries es puguin contractar
assessors, en tot cas aixo seria del capítol de 1'area de sanitat o deIs seIVeis sociaIs, pero no per raons de contractació

d'assessors. EIs assessors no són -com deiem ahir - per fer
altres funcions que no siguin les estrictes funcions d'assessorament al seu Govern, per raons tecniques. Per aixo proposam aquesta reducció drastica de 33 a 4. Parlam de 33 els
que figuren en la relació, no deIs que d'altres maneres exerceixen aquests assessoraments en funció d'altres tipus de
recursos, d'empreses o d'instituts que depenen del mateix
Govern.
Presentavem el segon que, efectivament, és un gest de
solidaritat, mantenir sense increments, amb aixo voldríem
1'aplicació o ens referim a aixo, sense increments no sois,
sobretat els consellers sinó també aquells qui, en certa manera, són alts carrees de les institucions dins l'ambt de la
Comunitat Autonoma (consells, Parlament, etc.). Entenem
que s'hauria de mantenir, i aixo sí, per funció en aquests
moments de solidaritat, d'expressiÓ i de solidaria austeritat,
mantenir aquest sí.
Entenem endemés -com deia abans- que el nostre president és d'efecte retardat, ho vérem per exemple amb el
canon d'aigües en el mes de desembre; en pareix que era
dia 8 de desembre quan deia que s'havia equivocat el Govern en posar el canon d'aigües que s'havia aprovat, publicat en el Butileti -si no vaig equivocat- a principi o a mitja
desembre. Ha estat d'efecte retardat quan tot el desenvolupament economic, que ara ploram per ha:yer sobredimensionat la nostra ofert i haver fet un creixement exagerat -ho
deiem ahir- quant a no controlat per l'economia de les nostres illes; aixo ho deiem ahir, precisament d'aquesta exageració li deim que, en aquests momens, en el punt 3 es pot,
no només és una promesa incomplida o deixada de complir, jo hi era al davant i sentía el Sr. Cañellas quan deia i
afirmava davant totes les forces socials i polítiques que dia
dia 2 d'agost hi seria al Butlleti Oficial. No "SoIs ens referim
a aixo i ho vull dir perque aquí qualcú ha dit que només hi
havia una data en la qual s'havia anul·lat la reunió, jo li
parlaria de tres i després ja sine diei aixo vol dir que no és
una qüestió només d'una setmana, no és que vulguem exagerar, pero no entram aquí. La nostra proposta anava més
a un tema de fons; nosaltres entenem que un pla director
sectorial que ha de tocar el 70% directament o indirectament de gairebé tota la nostra economia no pot ser regulat
per simplement un pla director; creim que la figura del pla
director sectorial preten una altra cosa i que, per tant, requereix una posició clara d'aquest Parlament. Com que aixó ho debatrem en altres moments només hi volem insistir,
i arnés requerim ja l'actuació concreta i puntual en temes
precisament concrets, que són els que poden donar credibilitat, és a dir, comencem a tal zona, a tal altra, i constituir,
precisament, aquests organs zonals amb participació de totes les institucions públiques i les entitats privades que pertoqui dins aquest ambit per dur la gerencia d'aquests plans
concrets a cada una de les zones.
Nosaltres parlavem en els punts números 4 i 8 de la
necessitat de crear un clima de pau social, i no en vull parlar més perque crec que és un tema prou congut en aquesta
cambra. Si no cream la visió, jo diria 1'estructura i 1'alternativa d'un real pacte social en aquesta comunitat, difícilment
podrem entusiasmar, i dic difícilment fins i tot podrem realitzar els projectes que ens marcavem.

..,
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Hi ha el punt número 5 perque ens va fer una estranyesa extraordinaria quan el president va dir el Pla de comer<; tracta en aquest Parlament. Nosaltres li diríem que
no sois no l'hem tractat en aquest Parlament -perdoni, Sr.
President, acabaré n uns minuts- sinó que un programa
gruixut com el que tenc aquí davant de comer<;, que ni tan
sois duu cap tipus de pa per timbrat, ni data ni signatura.
Quan ha hem demanat a AFEDECO, a CCOO a UGT ens
han dit, ens ha dit: no coneixem res més que aquest document, no hi ha aItra prova. Si hi ha quatre decrets que, com
insitia ahir, són decrets que valen ordenar o plantejar actuacions dins aqust marc de p la, pa re ix, pero que o co ntemplen ni la participació deis sindicats ni de les palro nals ni
molt manco marquen fites ni compromisos concrets a resoldre.
Hem marcat, endemés, el tema del Consell Economic i
Social, i sobra, cree q ue ja nO hi sobra la Proposla, una vegarla més la hl d uim pero creim que és un tema de qu ~
aques t Parl ament i rot els diputa ts que el formam estarn
prou assebe ntats. E l tema d'apropament e n la descentralitzacio i l'apllcació de l'article 39, cree que ja és hora de ferIo. el que na vOlem, de cap maner, é el que esta passant; és
a di!, que el Gavern trasnfereixi func!ans administratives
aJs consells que, en certa manera, fan tutela deIs drets competencials que, segons j'Estatut en l'article 39, lenen els
Dostres conseLls. Ja esta bé de LUtelar des del Govern entitats administratives; aixo ha preten a cada moment pero
creim que aquesta és una practica política dura en aquest
moment en el nostre Parlament i, per tant, el que demanariem és que ja, en aquests temes que proposam realment
s'atunls el tema d'aquesta tutela.
Per acabar, senzillament, el tema de l'esport és un tema que ha estat la nineta pobra d'aquest Parlament perque
no hem dedicat mai temps a debatre'l i, per aixo proposam
un debat general de política d'esports. Per acabr diria que
n'hi ha una que té la seva for<;a, que ha estat tant deba tuda
pero que e m basa ri<l molt en les para ules qu e va dir e l president aqu l, va dir que e lls, a través de les enli¡3!S de credit,
estan disposals a do nar SUp Orl a lOles les empreses. Mo ll
bé, co m que e ndemés va dir que encara no havia executalla
partida ni q ue havien do na l e ls doble rs ni que havien desembarsa t e ls doblers, el que li difie m és que abans que ha
facin ha aturi, faci una demanda social si realment l'important en aquest moment és desenvolupar un cementiri a
aquestes illes, seria un slogan preciós per a Mallorca, que
digués: "Visiti Mallorca, on es mor bé i es pot descansar
bé", entenem que hi ha altres motius que van més enlla
d'inversió que no és aquesta i, per tant, entenem que abans
de desemborsar aquests doblers seria convenient demanar a
la societat o als empresaris si hi ha altres iniciatives, perque
a la millar s'haurien de prioritzar i, evindentment, donam
suport totalment a la idea del Sr. President que hero d'aju dar aquelles empreses que, per motius generals i peT interessos col·lectius, les haguem d'ajudar. Per tant, hauriem
d'estar assebentats de tal aixo abans que concedissin les
ajudes. Moltes gracies i perdoni.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Obrador. Intervencions en torn en contra?
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Sr. González Ortea, té la paraula.
EL SR. GONZÁLEZ ORTEA:
Sí, gracias, Sr. Presidente. Nosotros decíamos antes, al
emplear el turno en contra, del PSM i EEM que nos parecía encontrar un cierto tono festivo, un cierto sentido del
humor en sus propuestas; yo ahora tengo que decir que en
las del Grupo Parlamentario SOCIALISTA no encuentro
ningún sentido del humor, sino muy al contrario, lo que encuentro es un¡ especie de situación de mal gusto en alguna
de sus propuestas, concretamente en la 11 creo que hacen
verdadera gala de ello.
Pero vayamos por partes, empecemos por la 1. Vamos
a decir que no, no necesito añadir nada, antes dediqué algunos epítetos o adjetivos a las del PSM, que era muchísi mo más moderada; la del Grupo SOCIALISTA, en el punto primero lo único que pretende es pura y simplemente
convertirse en presidente de Gobierno o pretender que el
Parlamento se convierta en presidente del Gobierno dándonos aquí una idea de los directores generales, consellerias asesorías, etc., que tiene que tener este Gobierno, una
idea precisa y concreta, porque ellos la tienen. Cuando les
toque gobernar quizá lo hagan aunque lo dudo, aunque lo
dudo porque allí donde gobiernan, por ejemplo en algún
ayuntamiento, gastan dinero, muchos millones de pesetas
en asesores, en un gran número de asesores, por cierto, y
no vemos ninguna voluntad de reducción.
Igualmente nos referiremos a la 2, ya está discutida antes con la del PSM. La tercera también es una que presentaba el PSM i EEM, la del Plan de ordenación de la oferta
turística, y ya allí dijimos que siempre y cuando se quitara
el plazo concreto que se pedía estábamos de acuerdo en votarla. Creo que no procederá, por consiguiente, votar ésta
del Grupo SOCIALISTA
Bien, después la 4, como la 8, pretenden crear todo un
conjunto de organismos, asociaciones y cosas que parece
que se les ocurre al Grupo SOCIALISTA, también como
otra vía probable de intervenir en el Gobierno , ya que ellos
no lo tienen, entonces, bueno, reunámonos con un montón
de gente y hagamos muchísimos ámbitos de intercambio de
opiniones y, por lo visto, de opciones de gobierno que nosotros, claro está, no vamos a compartir. Cuando ustedes
gobiernen será el momento de que si quieren pongan en
marcha todo esto, aunque tengo que volver a insistir, y es
obligado decirlo, que allá donde gobiernan, en el país o en
los ayuntamientos, en municipios o en otras comunidades,
en los que el gobierno está en sus manos esto no funciona
así.
Respecto a la Propuesta número 5, es verdaderamente
graciosa, ésta sí que es verdaderamente graciosa. Dice queen el plazo máximo de dos días se presente en el Parlamento el Plan de comercio, en dos días. O sea, que hoyes viernes, hay que presentarlo como mucho mañana o pasado, el
domingo. El Plan de comercio no hay por qué presentarlo
en el Parlamento, es un plan que aprueba el Gobierno, los
planes los aprueba el Gobierno y ustedes no están en el
Gobierno, todavía no se han enterado. Yo llevo aquí, es la
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segunda legislatura, y siempre estarnos con lo mismo. Desde un día que quieren ustedes discutir el trazado de una
carretera y la aprobacion hasta otro día que lo que quieren
es discutir ustedes de consejos, de comellers, de asesores,
de todo.
En definitiva, lo que quieren ustedes es gobernar, es
legítimo y lo entiendo. Me parece bien que quieran gobernar, es más, es su obligación, no sólo es legítimo sino que
es su obligación aspirar a gobernar, pero esperen, hombre!,
esperen ustedes tranquilos, pónganse tranquilos, estén
quietos hasta que les toque, cuando les toque, cuando el
pueblo soberano, que es el que tiene la última palabra los
ponga a ustedes en los bancos verdes entonces lleven ustedes adelante todo esto.
Ahora, el Plan de comercio, no les toca a ustedes aprobarlo, no les toca a ustedes. Si quieren saber de qué trata
pidan la comparencencia del conseller de Industria y Comercio en la comisión correspondiente y estoy seguro de
que les dará toda clase de explicaciones con el mejor de sus
talantes, como suele hacer.
Bueno, la Propuesta número 7 pide un Plan general de
infraestructuras culturales en las Islas Baleares. Aquí como
el Pisuerga pasa por Valladolid pues Plan de infraestructuras culturales. Aquí ha habido quien ha pedido, de todos
los grupos, de todo, pero ustedes rizan el rizo. O sea, ya me
dirán qué tiene que ver el Plan general de infraestructuras
culturales, que jamás se ha discutidos aquí, y ahora resulta
que de repente, después de un debate en el que para nada
se refieren ustedes al Plan general de infraestructuras culturales piden que se haga el Plan general de infraestructuras culturales. Por el amor de Dios, seamos serios.
Lo de la creación del Consejo Económico y Social,
bueno, eso son ganas de hacer rayas en el mar y de tenernos a tiempo aquí a todos escuchando cosas. Eso sí se ha
debatido aquí, se ha debatido y se han dado argumentos en
favor y se han dado argumentos en contra, ¿y ahora qué?,
¿ahora tenernos que crear el Consejo Económico y Social
por la vía del artículo 14? Mejor dicho, del 14 no, concretamente del 7.
Bien, con el punto 9 no podemos estar de acuerdo, no
podernos estar de acuerdo y ustedes saben por qué. Si se
hubieran tornado la molestia de escucharme, yo ayer dije
que en la reunión de nuestro grupo, en Ibiza, recientemente, acordarnos un calendario de transferencias a los consells insulares, y además di cuenta del calendario, lo expliqué, dije todas las transferencias y las fechas en que las teníamos pensado. Lógicamente no necesito explicar más, no
estarnos de acuerdo, no coincidimos con las suyas. De modo que no necesito mayores aclaraciones.
Bueno lo del debate sobre política deportiva, esto ya
rebasa el ámbito de cualquier capacidad de comprensión,
porque al menos el Plan de infraestructuras culturales, desde luego ni se cito, pero sí es verdad que se habló de algún
tema cultural, si es verdad; de temas deportivos no recuerdo ninguno. Hasta se habló de temas cinematográficos, algunos diputados los sacaron pero yo no recuerdo que se

hablara de ternas deportivos, salvo ahora que pienso, ahora
me viene a la cabeza, no sé si el portavoz del Grupo SOCIALISTA se refirió a "Perico" Delgado y a Indurain. Debe
ser por esto que ahora nos plantean aquí que se celebre un
debate sobre política deportiva, pídanla ustedes, pidan el
debate que quieran pero olvídense de ponerlo en una propuesta que nada tiene que ver.
Acabo con la 11. La 11, Y por ahí había empezado, me
parece sobre todo una propuesta de mal gusto; me parece
una propuesta, francamente, de mal gusto. Adptará las medidas adecuadas para recuperar 425 millones de pesetas enterrados en el cementerio privado. ¿Les parece gracioso esto? ¿Les parece a ustedes gracioso? Nueve o diez mil millones de pesetas de inversión de una empresa que está haciendo un esfuerzo por hacer una cosa original, hay una sociedad, Capital Riesgo, en la que hay capital no solamente
público sino fundamental y mayoritariamente privado que
está en juego, y ahora salen ustedes aquí con juegos de palabras. ¿Les parece a ustedes una broma el daño que están
haciendo?
La verdad, yo creo que han perdido un poco con esto
los papeles. Los han perdido y es lamentable que los pierdan. Yo creo que buscan acaparar otros titulares de prensa,
porque claro, quieran ustedes o no, no hay más que abrir
estos días la prensa nacional y la de la cOmunidad pra encontrarse con letras enormes sobre escándalos de una altura impresionante, que es una pena y una desgracia que estén sucediendo en este país, después de tantos años de promesas socialistas de cambiar el país, lo han cambiando, desgraciadamente para mal, lo han cambiado para mal. Ustedes pretenden mezclar, borrar de alguna forma esos titulares, los tengo aquí, tengo aquí los periódicos pero la verdad
es que da un poco de vergüenza ajena sacar estas cosas y
convertir esto en una especie de discusión tabernaria. No
vaya sacar escándalos nacionales, no los vaya sacar, pero
ustedes y todos nosotros sornas conscientes de por qué hacen ustedes esto y por qué juegan ustedes con el capital público en parte -pero insisto- y fundamentalmente privado,
en un esfuerzo muy respetable que yo creo que, en todo caso, lo que pide es el respeto de todos nosotros. Nada más,
muchas gracias Sr. Presidente.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. González Ortea. En torn de replica el Sr.
Obrador té la paraula.
EL SR. OBRADOR 1 MORATINOS:
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Sr. González Ortea,
aixo está clar, en un moment donat pareix que ha vingut a
dir que aquí s'han de fer propostes d'humor, per riure, i per
un altre costat ha dit que es posin seriosos. Nosaltres no
solem usar els acudits, els acudits no els feim nosaltres en
aquesta tribuna, per ventura els fan per aquí o per altres
lloes, pero aquí nosaltres no solem venir afer acudits.
Voste parla que les nos tres propostes i no sé que, diu
no sé que de gran irregularitats. Escolti, estam en aquest
Parlament, nasal tres no hem vingut a treure ni "hormaec-
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heas" ni altres coses, hem vingut aquí a parlar, a dialogar, atractar els temes d'aquest Parlament d'aquí, i cada vegada
hem dit coses concretes. Hem dit coses, hem dit nosaltres
farem aixo, nosaltres creim aixo, nosaltres denunciam aixo,
com ahir li deiem, i li deiem denunciam aixo per aixó, per
aixo, per aixo. Té tota la llibertat de venir aquí, perque avui
em deia un parlamentari del nostre grup: la gent es pensa
que parlamentar és dir les coses com s6n, i totes les para ules no fan mal dins un parlament, on fan mal s6n al carrer.
Els parlaments s6n per evitar que la gent es pegui trets pel
carrer, no respecti la democracia i que aquí es pugui dir democnHicament tot el que entenem i creim, es contesti, es
rebati i es digui.
No hi ha valoracions. Jo comen~ a tornar a sentir la
mateixa música de sempre, és a dir, parlarem del que passa
a Madrid i que d'aquí ens oblidem; no, parlam d'aquí i parlam d'aquí des d'allo mateix que fa el seu grup parlamentari a Madrid i que creu que ha de fer, i no l'he posat en critica quan el treu al parlament de Madrid o el treu, com ens
citaven per aquí, al Parlament de Catalunya i fa les mateixes propostes que nosaltres feim aquí, i allA supos que els
donen una explicació. Pero venim a parlar aquí, al Parlament de les Illes Balears de set-cents i busques mils d'habitants, que tenim una estructura concreta i n'hem de donar
resposta.

-

Després a mi aixo m'espanta, jo crec que he parlat cIar,
jo he dü parlo d'aixo, d'aixo i d'aixOi haurA agradat o no,
amb aquestes paraules. Vostes comencen que hi ha ajuntaments, que hi ha no sé que, o no lenen grups municipals
que diuen les coses i els contesten?, o no tenen altres instruments més que venir aquí i fer acusacions desqualificadores globals? Aquí venim a tractar temes d'aquL Si voste
creu, cití, digui i li -contestaran, pero el que no pot dir és:
ah!, és que n'hi ha d'altres. Els altres no són aquí, estam en
aquest Parlament.
Li vull contestar amb una cosa concreta de que voste
parla. Siguem seriosos, per utilitzar la mateixa paraula que
voste deia, i una que feia poc també em deia: tinguem sentit comú. Si el Govern vol invertir en una empresa i creu
que té els mecanismes, jo no he parlat de legalitat, aixo ho
vaig dir ben cIar, parlo de justícia, almanco que em doni
transparencia, que do ni oportunitats iguals, que articuli els
recursos públics, perque els recursos públics no són del
Govern i el Govern administra aquests recursos en ~nció
de criteris, en funció de publicacions, en funci6 de possibilitats. Aquí he sentit que quan nosaltres parlAvem d'ajudar
una empresa concreta, que era Astilleros de Mallorca, i parlavem d'ajudar-la perque afectava tot el sentit naval, tot el
problema nAutic i perque podia tenir repercussions, jo vaig
sentir aquí coses que no he sentit dir quan parlam d'un cementiri; perdoni, i també feiem (... ) a una indústria i també
feiem (... ) a una activitat economica important per a les
nostres illes; així podríem citar un retall de quantitat de coses. Per tant, parlam per que sí una i no les altres, i de quines oportunitats donen.

Quant a allo deIs dos dies del programa de comer~ vull
mencionar una serie de temes que voste ha dit. El Sr. President, el Sr. Cañellas, des d'aquí, ha dit que ja s'havia discu-
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tit i aixo és el que li demanam, I'Jú dugui; apan que li vull
advertir que l'article 172 del Reglamem, que parla de programes, diu que han de venir aquf i els els podem demanar.
Si en deman un en dos dies és simpJemem per una cosa,
perque el Sr. fresidem va dir que I'havien fel i jO, al manco,
ha he dernanat als nestres parlarnenrari i ni tan ols estan
assebentats que s'hagués discutit 3ixo aqur. Per tam, l'hj
dugui si el té; a la millor és que ens hem equivocat amb els
djaris de sessions, ens digui a quin Diari de Sessions consta
aBo que va dir el Sr. President en aquesta tribuna.
Després ~arla vOS te del Pla d'infraslruclures culturals,
que no hi ha referencia a esportius, i sobrelot una cosa li
diré: per a nosallres cultura és espert. Evidentment aixo ha
varem dir aquí i 110 traclarem com un punt preferent per
retro bar precisamem tal aquesl ( ...) i tal. Vostes parlen
d'una cosa, curiosamenl, s1 que parlen de ports esponius,
els perLS esportius només són per especular sobre el territOlí?, no son esport?, no creuen que uixo també s'ha de
considerar en lIn debal coro a esporl o és que només pensen en l'especulació? Perque que jo sApiga I'bem toca l i
n'hem de parlar, ahír en vArem parlar bastant de temps, de
ports espanius, els vArem insinuar com a element d'especulació. Quin mal hi ha que nosaltres diguem aquí: Srs. Parlamentaris, senyora cambra, hem de fer un debat sobre la política esportiva. La qual té dos elemems, per un costat unes
coses concretes de que hem parlal, els pons esportius i per
l'altTa el tema cultural on perfectamenl estan implicats. Alxo els pareix que bé, que és una frivolilat, aixo ens paIeix
bé perque els pareix frivolitat tal el que sigui pujar aquí, fer
pro postes concretes i donar alternatives als nostres ciutadans.
A posta nosaltres ho hem dit al principi, hem fixat un
temps, hern dit que volíem fer unes propostes que no esgolaven lOI el discurs d'ahir ni que esgoten tOles les Dostres
possibililars, perdó, aUo que nosaltres enrenem que s'ha de
fer en aq uesta comunitat. Governarem -insistesc- coro vaig
dir al fi nal del nostre discurs, quan vulguÍll els ci ulada ns o
la majoria d'aquesta cambra; hi esperarem tel el temps que
sigui necessari, pero aixo si, dia a dia direm, perque som un
grup que volero governar aquesta comunitat, el que pensam
fer i a posta hem dut aquí el que pensarn fer.
Quanl a les paraules -si em permet el Sr. President que
li digui- tal volta és que voste no enten prou el nostre idioma i se ti pOl comprendre. Nosaltres aquí, a Mallorca, molt
félcilment, aixo ho dic pel mal gust de segons quines paraules, li direro que deim enterrar dins un negoci, i no precisament en sentil negatiu, vol dir que depositam amb perspectiva de fulur una cosa dins un negad i malta gent diu en la
casa he enterrat tant, a tal lloc he fet tal. Pero li vull dir
una cosa endemés amb aixo, por ser perque haguem utiJitla l un joc de paraules; evidenlment lenim dret com un altre a posar-les amb tota la seriositat necessAria, pero és
que, senzillament, el que s1 ens ha fet riure són les explicacions que ens valen donar d'aquest embull, aixO sí que ens
ha fel riure, aixo realment mereixia una ironia forra, perque coro és possible dir aquí que hi ha iniciatives importanlissimes que uposen grans inversions? O no n'hi ha d'altres en aquesta comunitat, de particulars que siguin tan interessants e més que aquesta? N'hi ha j es poden presentar,
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pero per favor, donin opcions a tots i no ens facin la broma
de valer explicar el que sabem cert i sabem cert que la majaría de 'lastes no tenen explicació.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Obrador. En torn de contrareplica, el Sr.
González Ortea.
EL SR. GONZÁLEZ ORTEA:
Gracias, Sr. Presidente. Bueno, Sr. Obrador, ya salió,
es que ustedes aquí, en Mallorca, claro, dicen unas cosas y
no están al alcance de los que no hemos nacido aquí, ya salió también eso, también a eso tenemos que ir, ¿el mal gusto tiene que llegar hasta ahí, Sr. Obrador? Lo ponga usted
como lo ponga, aquí han hecho un juego de palabras impresentable para tratar de un asunto que -insisto- afecta a
los bolsillos de un montón de ciudadanos de esta comunidad, de mi comunidad, Sr. Obrador, que elegí libremente y
en la que estoy muy orgulloso de estar, por cierto. El dinero de un montón de ciudadanos está en juego porque ustedes hacen juegos de palabras, y no me venga con historia de
que si en mallorquín enterrar significa una cosa y en castellano otra, no me cuente usted historias porque tengo cuarenta y seis años ya y el pelo muy blanco, ya me sé muy bien
qué significa, una cosa y otra en mallorquín, en castellano y
hasta en chino, Sr. Obrador. Sé 10 que significa una propuesta suya. De manera que esta perfectamente claro.
Respecto a lo demás, amiguismo dice usted, porque
una empresa determinada de astilleros náuticos no tenía
que recibir una ayuda del Gobierno; yo no recuerdo exaetamente ahora el debate y en qué terminas se produjo, pero
aquí, los astilleros, las centrales lecheras, los cementerios y
lo que sea se trae aquí, a las comisiones respectivas y se discute, se discute con argumentos, no con juegos de palabras
de mal gusto, ni con acusaciones de amiguismos ni de favorecer a determinadas personas, no con eso. De eso ya tenemos bastante, Sr. Obrador, de eso ya tenemos bastante,
basta leer la prensa cada día para avegonzarse de lo que pasa por este país, me refiero a España. Ya tenemos bastante
de qué avergonzarnos para traer aquí este tipo de cosas.
El otro tipo de argumentos que me da usted, bueno, yo
no sé cómo calificarlos, la verdad. Resulta que el Plan de
deportes, la discusión sobre deportes la justifica usted porque al fin los deportes son cultura, hombre, sí, si quiere usted sí y porque los puertos deportivos tienen mucho que
ver con el deporte, y nosotros de los puertos deportivos sólo pensamos en la especulación, ustedes en cambio piensan
en el deporte. Ve usted, no necesitamos un Plan de puertos
deportivos ni una discusión sobre esto, lo que necesitamos
es un plan de piragüas, por ejemplo, o de traineras, no sé
qué es lo que le gustará a usted más. No me cuente, por favor, historias, ustedes quieren hacer un debate sobre deporte y no sobre puertos deportivos, eso es lo que dice claramente su propuesta, y he dicho y matengo que aquí, deportes, salvo citar a Indurain y a Pedro Delgado a lo largo del
debate, me parece que de deportes no se ha hablado absolutamente para nada, yeso, me cuente usted lo que me
cuente y cómo quiera.

Finalmente, porque voy en orden inverso en relación a
su intervención, el artículo 172 del Reglamento, léaselo, léaselo por favor, dice: "1. Si el Gobierno remitiera un programa o plan", si el Gobierno remitiera, pero es que usted,
tal como lo plantea parece que tiene la obligación el Gobierno de remitir, no, Sr. Obrador, yo he dicho y matengo
que los planes los aprueba el Gobierno, no la oposición ni
el Parlamento, porque aprobar un plan es una misión de
gobierno. Les he dicho también que el día que a ustedes
-espero que esté muy lejano para el beneficio de ésta, mi
comunidad, espero que ese día esté muy lejano- les den la
posibilidad de ocupar los bancos verdes, entonces ya harán
ustedes los planes. Nada más, muchas gracias, Sr. Presidente.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. González Ortea. Torn de fixaci6 de posicions? Pel Grup Parlamentari MIXT, té la parauIa el Sr.
Vida!.
EL SR. VIDAL !JUAN:
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Per fixar la
posició del Grup MIXT i per a una cosa més, pero no em
sortiré del Reglament, Sr. President, no se'n preocupi; comen~nt per fixar la posició sobre les propostes de resolució que presenta el Grup Parlamentari SOCIALISTA, hem
de dir que a uns punts concrets no poden donar-los suport i
els diré per que, endemés.
En el primer punt, efectivament, coincidim plenament
amb el que ha dit el portaveu del grup parlamentari majoritari jo veig la intenció que tenen pero crec que vos tes concreten molt i, sobretot, valen assumir aquí o volen que el
Parlament assumeixi una funció que té el president del Govern; per tant, no entraré més en disquisicions sobre aquest
tema, ens hi abstindrem, pero no podem donar-los supon, i
ens abstindrem perque veim la part positiva, valen reduir
les despeses corrents pero "no es eso, no es eso", com deia
aquell filosofo
En el punt quart també ens abstindrem perque, francament, ens pareix que incorren vos tes aquí en una contradicció. Per una banda valen reduir conseIleries, refundir-ne
d'altres, suprimir-ne alguna, pero ara demanen un impuls
en la creació a cada zona turística d'empreses i aixó ens pareix que és una contradicció amb allo altre perque ens pareix que crear empreses i gestionar ports estatals i europeus del Pla marc de competitivitat, fora que aquesta gent
s'hi dediqui per hobbie, aixo serla afegir despeses; per tant,
ens abstindrem.
Ara ve allo, a més de fixar la posici6 -el Sr. President
no hi és ara, hi és la Sra. Presidenta, jo cree que també
m'ho acceptara-, em referesc al punt 11 que, ho diré en casteIla per tractar de fer un chiste, perque jo crec que hem de
tenir un poquet de sentit de l'humor i hem de fer alguns
chistes, el Molt Hble. Sr. President de la Comunitat Autonoma, l'altre dia hi va al· ludir i va dir que els feia jo, i els
continuo fent jo, els acudits. Passa que no voldría que aquí
ocorregués el que passa a casa, la meva dona diu que eren
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bons, peró ho eren fa trenta anys. Avui m'han donat l'oportunitat de fer-ne un, que no sé si és molt bo peró vull dir
que ens abstindrem seriosament perqué esperarem a pronunciar-nos la compareixen\Al que ten en vostes sol· licitada
del Sr. ConseIler d'Economia i Hisenda sobre aquest particular.
Peró en pla d'acudil -que ningú no s'ofengui - avui el
pum 11 avu"Í que és divendres i que hl ha un premi extraordinari, que ens diguin de recuperaT 425 milions, que és
un b n premi, enterrats en un lloe anomenat Jardins de
Repós o n sé que, jo cree que no jmportaria que prengués
mesure el Govern. Si aq uestS 425 milions es tan enterrat
aHa cree que hi podríem anar tots i tindríem un premi paregut al del punto 11 o al de l'ONCE, perque avui és divendres.
Per tant, acudits apart, esperam -per mi que m'hi ha
sortit moIt dolent.
(RiaLles).

Acudits apart, esperam la
ciar-nos.

compareixen~

per pronun-

Bé, ja no entro en els acudits perque no els ha admes
la Mesa, i només aquí també con reparos, a alIó altre dir~
que sí, pero con reparos, els hem de fer un reparo sí, encara
que paregui un poc d'aeudit. Al punt 5 pcnsam que s'ha de
dir que sí pero que el termini maxim de dos dies, vostes que
són tan estrietes en els terminis, jo daria un poquet més, o
sigui, jo no posaria els dos dies i els canviaria, si els pareix
bé, per sis, set o vuit, pero dos dies em pareix molt poco
la no tant en pla de broma, una altra objecció que els
hem de posar -reparo-, al punt 8 on diuen vostes: "El Govern de la Comunitat Autónoma establira un calendari de
reunions amb els agents socials", jo els pregaria i els donaríem supon si hi afegissin "i economics"; que consti que jo
no tenc interessos economics molt importants, pero crec
que hem de ser objectius i aquesta és una apreciació que la
volfem fer. Moltes gracies, Sra. Presidenta i graeies a tots.
Aquesta és la nostra postura davant les propostes de resolució del Grup Parlamentari SOCIALISTA Moltes graeies.
(L 'Hble. Sra. Vicepresiflenta primera substitueix el Molt
Hble. Sr. Presiflent en la direcció del debat).

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Vidal per fixar la seva posició. Té la paraula, pel Grup Parlamentari PSM i EEM, el Sr. Serra.
EL SR. SERRA 1 BUSQUETS:
Gracies, Sra. Presidenta. Sres. i Srs. Diputats. El Grup
Parlamentari SOCIALISTA ha presentat dotze propostes,
nosaltres ereim que són importants i, de fet, no entrarem
en matisacions parcials de Ie..<; quals podriem matisar una
s~rie, sinó que ens centrarem a debatre tres de les pro postes, que ens pareixen particularment i significativament importants.
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Una és nominalista, que éS la Proposta número 5. El
Grup SOCIALISTA de mana que es dugui a debatre al Parlament el Pla de comer~; aixo és una cosa, senyors del Grup
Popular, que s'ha d'admetre talment, no perqué el president del Govern ahir o despús-ahir s'equivocas o es deixas
d'equivocar, sinó senzillament perque el Govern, tots ho
sabe m, aprova el Pla de comer~, l'hi correspon, pero el que
sí que esta admes en aquest Parlament és que aquest Pla
s'ha de debatre en el Parlament. Aquesta és la proposta i,
per tant, al marge d'ironies i de bizantinismes en el debat,
és cIar que si e.Govern ha fet un Pla de comer~, perque pareix que l'ha fet, es de mana que es dugui a debat a aquest
Parlament. Per tant, nosaltres demanaríem que el Grup
SOCIALISTA, si pot ser, refés la Proposta i que aixó quedas molt aclarit i, evidentment aixó deis dos dies, els set o
els que siguin, és una qtiestió un poe aleatoria pero el tema
és que si el Govern té un Pla de comer~ bo és que el dugui
aquí i els demanam que l'hi duguin per al seu debat; en definitiva, per al coneixement d'aquesta cambra.
Segon tema que hem de debatre amb tota necessitat, és
la Proposta número 4. Ens ha eridat l'atenció que hagi passat per alt, fins ara, en el debat. El Grup SOCIALISTA
propasa que: "El Govern de la Comunitat Autónoma impulsara la ereació a cada zona turística d'una empresa mixta per tal de gestionar els fons estatals i europeus del Pla
mare de competitivitat."
Nosaltres pensam que si·el Pla mare, així com esta concebut pel Govern de l'Estat, per la Conselleria de Turisme i
per la Comunitat Europea, si el Pla mare de eompetitivitat
funciona, aleshores ens pareix que és suficient la gestió del
Govern de l'Estat i de la Conselleria de·Turisme.oNo veim
per qu~ s'han de crear més empreses, endemés les empreses, com bé sap el Grup SOCIALISTA, estan ben enfora
del nostre control parlamentario Hi ha moltes difieultats i
endemés ereim que seria crear més organismes, més empreses i, en conseqüeneia, no ens pareix encertada la Proposta
de crear una empresa mixta per gestionar un fons a cada
zona turística. Aixó significaria, óbviament, un ereixement
de l' Administraeió, de molts de recursos i no acabam de
veure, endemés, sense acabar-se de concretar el Pla mare
de competitivitat de turisme, no acabam d'entendre com
ens volem avan~r amb aquesta postura a la eonereció.
Ara vé Bon Sossee, el tema número 11, objeete d'un
debat que, entenem nosaltres, és important; que, en certs
aspeetes ens ha entristit molt tot el debat en el seu conjunt,
fins ara i que, de fet, ens ha paregut una mesura savia, intelligent, que el Grup SOCIALISTA hagi demanat la compareixen~ del conselIer d'Economia per debatre'l i explicarlo. Está clar que nosaltres esperam molt d'aquesta compareixen~, d'aquesta reunió de diputats seriosa i responsable
per saber que ha succelt. Peró nosaltres ara estam davant
una pro posta de resolució que, al marge d'ironies, bromes,
empipaments, etc. i demagogies, sobre si els 425 milions estan enterrats o no hi estan, no entrarem en aquesta qüestió
sinó que entrarem a fixar una posició sobre una pro posta.
Nosaltres, ara i avui, ereim que és absolutament prudent aturar l'operaeió que el Govern ha iniciat. És absolutament prudent per al bon nom de la Comunitat í per al

Q
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bon nom de Capital Risc, ens explicarem: nosaltres veim bé
que existeixi una societat, Capital Risc, í veim bé que el
Govern hi participi activament, i creim, sobretot, que en
una epoca de crisí és indubtablement important que l'Administració atengui els sectors en crisi. Per tant, en aquest
sentit creim que hem de salvar el bon nom de Capital Risc i
el principi que inspira la creació de Capital Risc. En segon
lloc, Capital Risc esta subjecta a una legislació concreta
que s'ha de respectar i que hem de respectar. És o no és legal que la societat Bon Sossec S.A rebi 425 milions del
Govern de la Comunitat? Legal en principi sembla que ho
és,al menys en la compareixenr;a ho debatrem un poc més,
evacuarem, com és natural, informes jurldics, pero ens fa la
impressió que el debat no va per aquí. El debat va cap a
una altra optica.
Bon Sossec devia doblers a proveldors, devia doblers a
bastant de gent i estava en una situació financera molt delicada. Bon Sossec S.A s'acull a dos crMits excepcionals de
dues entitats finaceres locals. Aquests dos crMits, segons el
nostre punt de vista, són dos crMits d'alt risc creditici, d'alt
risc crediticio Aleshores, amb la intervenció governamental,
segons el nostre modest punt de vista, provisional -esperam
la compareixenr;a del conseller- el que succeeix és que el
Govern apuntala les dues entitats financeres que, d'aquesta
manera, el risc de perdre en l'operació es veu absolutament
amortit, absolutament moderat.
Per tant, des d'aquesta optica l'actuació de Capital
Risc, del Govern a través de Capital Risc, el que fa és ajudar dues entitats financeres que han donat dos crMits que,
entenem nosaltres, són mol! forr;ats des d'un punt de risc financer, aixo fa que, obviament, estiguem davant un problema que molt més enlla de qui són els accionistes de Bon
Sossec, persones i temes que poden haver estat de mal gust
o certament, almenys, són temes pro u complicats i en els
quals nosaltres no entramo Nosaltres sí que entram que els
dos crectits financers a Bon Sossec eren molt arriscats i que
amb l'actuació del Govern a través de Capital Risc de 425
milions el que s'ha fet, en definitiva, és el que dues entitats
financeres tenien interes que el Govern fes per no arriscarse a una hipotetica perdua o a un hipotetic risc d'aquestes
entitats.
Per tant, és en aquest sentit que a nosaltres ens pareix
que s'ha d'interrompre l'operació, al menys fins que quedi
millor aclarida, i ja no es tracta de qui són els accionistes ni
si aquesta empresa pot anar més bé o més malament, aixo
ja es veuria, sinó senzillament de restaurar els principis del
que ha de ser Capital Risc i, en segn lloc, és més que evident que -ho creim nosaltres- l'empresa Capital Risc, com
la que existeix, té un actiu molt limitat des del moment que
una gran part, una majoría del seu actiu va per a una societat, Bon Sossec S.A La veritat és que, en principi no creim
que sigui una manera d'actuar correcta, sinó que Capital
Risc ha d'actuar d'una manera molt més difusa, d'una manera molt més compartida, perque és clar, la pregunta que
molts de ciutadans i molts d'empresaris es fan éso Qualsevol empresa, en unes circurnstacies delicades, obtindria suport del Govern i de Capital Risc amb les mateixes condicions que l'ha obtingut Bon Sossec? Aquesta és una pregunta que molta gent es fa i que, en definitiva, ens pareix

que és prudent al marge...
(El Molt Hble. Sr. President repren la direcció del debat) .

EL SR. PRESIDENT:
Acabi, Sr. Serra, per favor.
EL SR. SERRA 1 BUSQUETS:
Sí, gracies, Sr. President. Al marge de com ha introduH
el Grup SOCIALISTA el tema, potser no ens hagi agradat
en molts d'aspectes formals i personals, pero sí que ens
sembla que estam davant un tema de voler potenciar Capital Risc pero ben compartit entre les empreses que tinguin
vocació de continuar i, sobretot, analitzar amb molt de rigor que es pot fer a través de Capital Risc i que no es pot
fer. Recordarem també, obviament, que a hores d'ara Capital Risc només actua a Balears a nou empreses, inclosa Bon
Sossec S.A, i és més que evident que sobre les vuit restants
actua d'una manera molt més limitada, molt més moderada. Bé és cert que creim i continuam defensant Capital Risc
fort per tal d'apuntalar possibles problemes economics que
afecten tota la nostra societat.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Serra. Passam a les propostes de resolució
presentades pel Grup Parlamentarí PP-UM. Té la paraula
el Sr. González Ortea.
EL SR. GONZÁLEZORTEA:
Gracias, Sr. Presidente. Nosotros presentamos cinco
propuestas que básicamente recogen o lo tratan, por lo menos, de no apartarse de la ifnea conductora del debate a
partir del discurso del presidente sobre temas económicos y
de las posteriores intervenciones de los demás grupos, y ciñiéndonos a ese tema queríamos que a modo de resumen o
de conclusión de este debate quedaran plasmadas este conjunto de propuestas.
La primera, que puede parecer una propuesta un poco
gratuita o destinada exclusivamente a molestar o a zaherir
al Gobierno de la nación, lo que pretende es ser una propuesta constructiva, es sentar una base, de hecho ya reconocida por el propio presidente del Gobierno de la nación,
y que eso sirva como una advertencia por parte de la cámara, por parte, en definitiva, del conjunto de la mayoría de
las fuerzas políticas de esta comunidad en cuanto a la necesidad de un cambio en la política económica nacional, un
cambio importante.

No sé si necesito aquí recordar para justificar esta propuesta que hacemos de valoración negativa de la política
macroeconómica del Gobierno, no sé si tenemos que hablar de tasas de inflación, están a la orden del día, acaba de
salir la del mes de septiembre, que ha sido mucho más alta
de lo previsto y que nos situa ya completamente fuera de
las previsiones del Gobierno central, qué hablar del déficit
exterior por cuenta corriente que crece de una forma acelerada y que alcanzaba ya, según el informe a que ayer hacía
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referencia, 1'5 billones de pesetas, billones con b. Para qué
hablar del continuado déficit público, el mismo informe cita un dato, estábamos en septiembre cuando se publica ese
informe en el doble, concretamente habíamos pasado de un
billón de déficit público en relación con el mismo período
del año anterior.
Si a eso unimos las perspectivas de paro y si a eso unimos el tratamiento de sobrevaloración de la peseta, el retraso con el que nos devaluaron la peseta, y no me refiero
al Gobierno central, ahora hablo como ciudadano español,
como miembro del país, nos devaluaron la peseta otros países eu ro peos, po r fuerza y porq ue no se quiso devaluar
aqu{, y las rigideces y tiranteces de la política laboral y de la
legislación laboral, yo creo que con ese marco no necesito
detalla rlo demasiado para justificar lo que es un hecho, un
clamor que está en la calle, que la política del Estado es
una política equivocada.
Pero vuelvo a insistir, no se trata aquí de hacer simplemente una crítica de esa política o de zaherir al Gobierno
de la nación, se trata de invocarle al cambio, al cambio real
no a aquél que nos prometieron hace años y que no llegó a
venir sino al cambio de esa política por lo mucho que afecta a esta comunidad y desde la visión de esta comunidad cuya economía se basa fundamentalmente en el turismo y todos estos índices son decisivos en su desarrollo.
Bien, respecto al punto segundo. El punto segundo
también está muy en congruencia con lo que se dijo en el
debate, el otro camino que nos abre el Gobierno es el parque de innovación tecnológica, és un camino nuevo, desconocido o casi desconocido para muchos de nosotros y para
muchos ciudadanos de las Islas. En eso el Gobierno nos invitaba a participar a todos, invitaba a participar a todos los
ciudadanos, con ilusión y con esperanza. Es obvio que antes de participar en un proyecto de esta envergadura necesitan conocerlo. Esa es la propuesta que articularnos con el
número 2, que el Gobierno balear dé a conocer con mayor
detalle y con mayor profundidad lo que significan estos planes de nuevas tecnologías.
En el punto tercero, y siguiendo siempre por ese carnina, entramos ya en la petición de conseguir dinero de la
Comunidad Económica Europea. Está también en congruencia con el debate de ayer, aquí se puso de manifies to
por varios portavoces, primero por el presidente y luego
por vario portavoces, la enorme desproporción entre los
fondos que se obtienen de la Comunidad Europea por par te de un ciudadano español medio y los que obtiene un ciudadano de Baleares, que son diez veces menos, es la décima
pane, lo cual es una verdadera barbaridad. En ese sentido y
aprovechando es te Plan de innovación tecnológica, que es
algo que puede suscitar, a nuestro juicio, el interés de las
autoridades comunitarias, pedíamos aquí que tanto el Gobierno de la Comunidad como el de la nación se interesen
por conseguir ayudas en este sentido.
En el cuarto punto cuyo preámbulo, por cierto, contiene un error, se dice aquí en el segundo párrafo del punto
cuarto: "El hecho de que Baleares sean las únicas islas de la
Comunidad exc1uídas del objetivo número uno del FE-
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DER", esto es un error, el objetivo número uno de la Co- munidad Europea participa de los fondos FEDER y de otros foad (FEOGA y Fondo Social E uro peo) y, por consiguiente, es un erro r de transcripción que ustedes sabrán
disculpar. E n defini tiva, de lo que lratamo ' es de parUcipar
de una manera sustancial de alguna manera de estos fondos número uno de infraestructuras. Manifestamos, por un
lado, nuestra preocupación por la actitud del Gobierno
central en el tratamiento de estos problemas en relación
con los intereses concretos de nuestras islas y proponemos
a nuestro Gobierno que, con imaginación, proponga al de
la nación unlserie de medidas, de métodos, de caminos, en
definitiva, que abra vías para poder conseguir la participación en estos fondos europeos; para facilitar, de alguna manera, las discusiones o las conversaciones que puedan tener
las autoridades nacionales con las comunitarias.
Finalmente, la última propuesta es una propuesta que
creemos absolutamente necesaria. La creemos absolutamente necesaria porque es una declaración de principios
que nos parece trascendente. La competitividad, que ha sido tema central del debate, y de ella depende nuestro futuro como comunidad puntera de España y de Europa, nos
parece que debe ser resaltada especialmente. Carece el Gobierno de la Comunidad de instrumentos políticos y financieros que le permitan una poHtica monetaria própia, que
de alguna forma situe o pudiera situar a esta comunidad en
posición de mejor, de' mayor competitividad. La de las del
Gobierno de la nación es obvio que no nos son favorables
y, por encima de eso, creemos y confiamos -ese era el resúmen del discurso del presidente, y nosotros le confiamos
nuestro absoluto apoyo- que para hacer frente al reto que
tenemos planteado es imprescindible el apoyo de todos y la
colaboración de todos. Esa invocación a la colaboración de
todos, a la tarea común es la que hacemos con una cierta
solemnidad pero que creemos que puede ser el broche adecuado para un debatre como éste. Nada más, muchas gracias, Sr. Presidente.
EL SR. PRESlDENT:
Gracies, Sr. González Ortea. Passam al torn en contra.
Hi ha intervencions en el torn en contra? Pel Grup SOCIALISTA, té la paraula el Sr. Alfonso.
EL SR. ALFONSO I VILLANUEVA:
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Vull comen~r per
demanar perdó o disculpes per si qualque expressió meva
ofen qualque diputat, procuraré utilitzar paraules suaus, tenir llengua de seda, no m'agradaria gens que el president
m'aplicas o aplicas sobre el meu cap el Reglament, l'article
106 del Reglament.

Les propostes de resaludó que propasa el Grup Parlamentari PP-UM posen, en la nostra opinió, en evidencia el
que s'ha dit en aquest debat sobre la falta de solucions, la
mancan~ d'un projecte polftic de futurs en situació de crisi, com és ara, del Govern de la Comunitat Autónoma, el
qual se sustenta pel Grup Parlamentari PP-UM. Diré més,
pens que fins i tot en el mateix discurs del president de dimecres passat va dir, d'aqueix aspecte, poquíssimes coses,
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tenia bastant més de contingut que aquestes propostes de
resolució que ens presenta el Grup Parlamentari PP-UM.
Pens, Sr. Forcades, que la seva Canselleria d'Economia
havia d'haver fet les propostes de resolució, haurien estat
més amplies, haurien dit qualque cosa més i l'haurien dita
bastant millor. Entrarem en les propostes.
La primera proposta. La quantitat de despropósits que
té en tres línies és dificilment assumible. Diu que valora negativament -i em pareix molt correcte que aixf ho facin, des
de la seva óptica, encara que no han fet cap propsta positiva en cap sentit económic a nivell nacional- la polftica del
Govern de l'Estat perque provoca una situació d'alts costos
a caure deis tipus d'interes i d'una severa pérdua de competitivitaL La veritat és que ens astora perqué resulta que la
perdua de competitivitat -després entrarem en els tipus
d'interes- esta provocada en general per taxes elevades d'int1ació, que ens coHoquen en situació dolenta respecte de la
resta d'Europa, esta provocada per reivindicacions socials o
salarials massa elevades, és a dir, una política de rendes no
adequada, esta provocada per (... ) empresarial, tant en capital fix com en capital huma.

Li record, Sr. González Ortea, els raonaments que fa
un famossíssim economista, Galbraith, respecte de la competitivitat del Japó (... ), Xina, etc., diu que el principal factor d'aquesta competitivitat és, precisament, l'adaptació de
l'empresariat a les transformacions, el reconeixement d'habits nous i, sobretot, la cultura empresarial de manteniment d'estabilitat en l'ocupació. Em pareix que aquest és el
panorama contrari al que esta passant en aquesta comunitat autónoma, el contrari absolutament. Tenim una comunitat autónoma que té una certa, per desgracia, com passa
ja a tota Europa occidental i molt més a América, una certa esclerosi empresarial; per aixó s'ha de fer molta feina en
formació professional, empresarial, etc., que aquí no hem
vist.

Peró és que endemés, Sr. González Ortea, a vosté li
pareix que baixar els tipus d'interes reduira la inflació? En
política monetarista, que vos tes la defensen tant, han estat
abanderats de les política de Tatcher i Major en aquesta
comunitat autónoma, perdó, a I'Estat espanyol. Pensin com
estaríem si estiguéssim com a Anglaterra en aquest monment, s'ho pensin; la bandera, Major, és una bandera amb
pendent cap al precipici, peró és que damunt aixó vostes diuen que rebaixem els tipus d'interes per reduir els costos
salarials, pero passara que augmentara la int1ació; vostes,
aixó ho saben, avui per avui l'única política monetaria de
reducció d'int1ació -ha passat en els darrers qunze anys- és
un mateniment deis tipus d'interes alts, mirin qué fa Alemanya, i no hi té massa problema.
En una paraula, aquesta primera proposta és una incongruencia económica de tot tipus. Cam ajudaria la competitivitat la baixada deis tipus d'interes? Li faig una pregunta, tots els doblers que vostes s'han gastat en subvencionar quatre, sis i vuit punts del tipus d'interes, com han ajudat la nostra indústria? Ha eres cut el teixit industrial d'aquesta comunitat autonoma, ha eres cut molt, enormement;
perdem ocupació, etc. Per tant, no pareix que sigui molt se-

.
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riosa aquesta proposta, al menys en el que diuen. Jo estic
d'acord que vostes rebutgen la poHtica macroeconómica i
que en plantegin una altra, que no la plantegen basada en
reducció d'imposts, reducció de la despesa a Madrid , aquí
no, alla han anunciat que votaran en contra de tota reducció de despesa, anuncien i llavors tornen enrere la reducció
de prestacions socials, perque si es redueixen els imposts
per qualque lloc s'ha de retallar, que no estiguin d'acord en
absolut amb la reducció de la despesa de Defensa, etc.
Aquestes són les seves propostes. Estaríem com a Anglaterra, infinitament pitjor, i em creguin perque és com
comen<;am a estar en aquesta comunitat autónoma, per
desgracia.
Vostes, en materia económica, de moment, a nivell nacional i parlo a nivell nacional perque aquesta pro posta ho
és, el que fan és retórica demagógica, no han fet encara un
sol plantejament economic, i voste aquí encara diu més, no
demagogia pero diu arguments que no són veritaL La formació bruta de capital en els anys de govern socialista ha
passat del 2'3%, l'any 1983, al 5% l'any 1991. El Sr. Forcades li podra explicar que significa aixó de la formació bruta
de capital.
Respecte del PIB, que és alló que li deia, a Espanya la
jormació bruta de capital s'ha incrementat en sis anys en
un 5 i busques per cent mentre a Europa es mantenia practicament constant, aquests són indicadors económics.
Els deficits de les administracions públiques, voste dira
que les nostres dades són inqüestionables, si vos te vol dir
que no sap que es la formació bruta de capital, bé, ja esta
bé així, pero aquestes són dades absolutament inqüestiona-bIes. Del deficit de les administracions públiques del que
tant parlen, a I'Estat, l'any 1985 el deficit més alt tenia un 6
% en percentatge de PIB; en l'any 1991 era del 2'4%. Les
comunitats autonomes o ens territorials precisament tenien
el mateix any 1985 un 0'7 de necessitat de finan<;ament i
l'any 1991 tenien 1'1'8%. No me he perdido, si usted no lo
entiende se lo explico luego, no se preocupe.
(Rialles) .

EL SR. PRESIDENT:
Sr. Alfonso, si qualcú ha de demanar silenci seré jo qui
el demanaré. Torn a repetir a110 que vaig dir ahir quant a
les veus en off, agrairia que no es produeixin veus en
off. Cantinui, Sr. Alfonso.
EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA:
Gracies, Sr. President, jo no li he dit que callas, li he
contestat només. Per tant, el primer punt que parla de política económica nacional, esta bé que la valori negativament, aixo em sembla bé peró amb el Sr. Forcades ja en
parlarem als pressuposts, no li pareix?
El punt segon és una canr;ó, l'ha posada com a nova,
absolutament repetitiva. Del pare tecnologic parlarem l'any
1985, perdó, de tecnologia punta, del Pla de reindustrialit-
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zació i ja, d'una forma absolutament completa rany 1990.
No inventen res, senyors, ens donen com a novetat les noves tecnologies en aquest Parlament; aixo és fer ganes de
tornar a marear la perdíz, i tornara a passar exactament
igual com ha passat sempre.
Aixo pot servir per a una cosa -el Sr. Gilet sí que hi
és-, com no sigui que aquestes noves tecnologies serveixin
per obtenir documents d'altres partits o escoltar rumors sobre el Grup Socialista, que són absolutament mentida, a la
millor vénen encara de més enrere, deIs procuradors franquistes, que cobraven per es menes , com no serveixin per a
aixo, la veritat és que les noves tecnologies no els deuen
servir de moment, a vostes, a aquest Govern, per a res més.
El tercer, un altre igual: diversificar i modernitzar. Srs.
Diputats, d'aquesta, de l'anteríor í de l'anterior legislatura.
Quantes vegades el Govern ha parlat de diversificar i modernitzar la nostra economía? Només els vull recordar una
cosa, ahír el president la va recordar, agafaré paraules del
president, es record en d'aquell famossíssim pacte intersectorial?, es recorden del germa gran que havia d'ajudar el
germa petit? L'ha ajudat tant que l'ha trepitjat, del germa
petit, ja no en queda res, pero del germa mitja, cada vegada
en queda menys, i aixo és a causa de la seva poHtica. Ens
conten histories, com sempre.
Després, amb aixo ha mesclat dues coses que, en
aquest Parlament, no sabem que són: centre d'estrategia i
innovació balear i Pla d'inovació, i per aixo, perque en no
saber que son hem de dir al Govern que demani ajudes a
Europa, esperin un poquet, esperin que aquest famós parc
Tecnologic o mega pare, com diu el conseller, es discuteixi
en aquest Parlament i que es facin propostes després, pero
esperin, no frissi, el famós megaparc o parc tecnologic, així
com li vulguin dir, aixo és igual, el conseller el va presentar
fa quatre dies en aquest Parlament, hi ha d'haver un debat,
una discussió, després facin propostes d'aquest tipus, no
s'hi avancin, quan no tenen res a dir coHoquen tecnologies
i pare tecnologic, sempre és igual.
La quarta proposta té un gust que a mi, la veritat, m'ha
emocionat, és veritat, a mi m'ha tornat a rany 1968, té un
regust acrata absolutament increi'ble. Demana a Europa
que ens inclogui dins l'objectiu número 1 del FEDER,
quan el president de la Comunitat Autonoma ens ha repetit per activa i per passiva que som els capdavanters de tota
Europa, cosa que no és veritat, pero de tota o de casi tota
Europa, els capdavanters d'Espanya, 1objectiu de solidaritat, d'inversions per reequilibrar ,'economía d'Europa, de
les regions europees, resulta que hem de demanar que ens
hi posin, a mi aixo em pareix vertaderament acrata i anarquista, li dic la veritat, i endemés m'agrada perque s'obliden sempre d'una cosa. Hi ha a BrusseJ.les -citen Brusselles aquí- dos comisaris espanyols, un d'ells és eivissenc i endemés és un alt dirigent del Partit Popular, que esta encarregat de la política mediterrania. Srs. del Govern, no ho
poden tenir millor, no ho poden tenir millor; senyors del
PP, es dirigeixin al seu alt comisari, altíssim comisari de la
comissió que té la competencia en aquestes coses i li demanin, nosaltres estarem encantats, no del FEDER-1, com és
logic, sinó de tots els altres fons que caiguin dins la filoso-
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fia deis fons estructurals europeus, no els que estiguin en
contra de la filosofia, al menys comencem a dir que estam
molt malaltets, que som molt dolents, que tením molt poca
renda -cosa que no ens creuen-, pero no diguin: som els mi110rs d'Europa, í que damunt ens donin per millorar la nostra situació.
EL SR. PRESIDENT:
Li prec que acabi, Sr. Alfonso.
EL SR. ALFONSO I VILLANUEVA:
Acab lOl d una, Sr. Presidenl. Al punl número 5, en el
Congrés de Dipurats, Ji diuen "la gallina", exaclament, li diuen "Ja gallina" i li diuen "la gallina" perque és un cant al
cel, un cant -cam d~iem j'altre día al presidenl- als núvols,
perO per damunt els núvols hem de dir que hem de fer una
consciencjació deis agents socials, !ti eSlam d'acord, eVÍdentment. Que Can per fer aquesta conscienciacjó? Qualcú
m'ho pOl dir? Que fa el Grup Parlamentari PP-UM i el
Govern per fer aquesta conscienciació? Rebutgen el Pacte
Social, rebulgen el Consell EconOmic i Social, rebugen tot·
aquells instruments per, precisament, provocar aquesta
canscienciació. Que volen fer, més anuncís? És aixO el que
valen ter. Srs. del PP-UM, allO que els deia al principi ho
he de repetir.
Com a grup les seves propostes demostren moIt seriosament que aquest Govern que vostes promouen esta absolutament aturat. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Alfonso. En torn de replica, té la paraula
el Sr. González Ortea.
EL SR. GONZÁLEZ ORTEA:
Gracias l Sr. Presidente. Seré muy breve porque, reaJmenl, el Sr. Alfonso, aparte de marear la perdíz, era lo que
eslaba diciendo el Sr. Jaén, le ha entendido mal usted, me
pierdo, no, no se perdfa, estaba diciendo que es taba usted
mareando la perdIz y mareando al pesona! además, porque
resulta que, claro, eslaba usted comando toda una serie de
[ndices y mire no me hable uSled d crecimiento de la conomra española porque yo le hablaré de crecimiento, y lo
apunté muy rápidamente '·porque, claro, trataba de escucharle a usted lOdo y da muy poco tiempo a apuntar, pero
as1, a bOte pronto, ¿crecimiento del Pffi? Sr, ¿del paro también, no? De la inflación, del gasto público, de lo tipos de
interés, de défic;Íl público, de déficit exterior, de la presión
fical, ¿sigo? ¿De lodo lo que crece en la economia española? Yo creo que no vale la pena, para qué discutir algo que
son cosas que es tán -insisto- en la c<lUe y en la mente de todos y que no defiende nuestro propio presidente del Gobierno de la nación.
Nosotros no tenemos que hacer una contra propuesta,
mucho menos desde aqut, yo ya aclaré que esto no era ni siquiera con la intención de zaherir al Gobierno socialista,
que presentábamos estas propuesta. Lo que queríamos era
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fomentar que el Gobierno socialista se dé cuenta de que
tiene que cambiar su política y decirle desde Baleares, que
es nuestra única obligación: Para nosotros estais haciendo
una politica muy mala, y eso es lo que decimos, para nostros estais haciendo una política muy mala, eso es lo que
pretendemos, no vamos más allá y mucho menos pretendemos sentarnos a gobernar en Madrid nosotros, nuestros colegas del resto de la nación, por supuesto, y además yo creo
que pronto tendremos oportunidad de celebrarlo, que así
sea.
Sr. Alfonso, usted ha citado aquí una cosa que yo creo
que aclara pefectamente y define absolutamente la postura,
que era lo que yo le decía de sus propuestas de resolución
que tenían un cierto sentido del humor en el fondo y las suyas un cierto sentido del humor negro y, la verdad, es lamentable. Usted lo acaba de completar, usted nos resume
la situación en Baleares, lo que pasa es que hay una esclerosis empresarial, así lo he apuntado, esclerosis empresarial, esto es lo que nos pasa en Baleares. El Gobierno es un
desastre y encima hay una esclerosis empresarial, ése es el
mensaje del Grupo SOCIALISTA, éste es el mensaje último y definitivo del Grupo SOCIALISTA de resultas del
debate del estado de la Comunidad. En Baleares hay un gobierno que no gobierna y hay un empresariado que está esclerotizado, éste es el resumen.
Nosotros no podemos comulgar con ese resumen, por
eso presentamos esas propuestas. ¿Ve que acertadas estaban? Precisamente para acallar semejante panorama negro,
oscuro, siniestro, por donde ustedes han querido hacer discurrir este debate, pero nosotros no.
¿Qué le vaya decir de tecnologías, de estas cosas que
me dice usted? Bueno, yo creo que en la Propuesta podemos añadir una cosa, podemos decir que esto de las innovaciones tecnológicas y todo esto que el Gobierno trate de
darlo a conocer a todo el mundo, excepto al Sr. Alfonso,
porque el Sr. Alfonso de eso puede darnos lecciones a todos y sopas con honda, y no lo dudo, pero mire, Sr. Alfonso, no todo el mundo en esta comunidad tiene un claro juicio y un sentido tan excepcional de la modernidad, que conoce todas estas cosas. Yo tengo que confesar que a mi me
tienen que explicar todavía muchas cosas de éstas, la verdad, lo digo sin ningún reparo y sin ninguna vergüenza. Me
parece que es bastante normal y que es la situaciÓn normal
de muchos ciudadanos, y para invitarlos a trabajar juntos,
en común, en una idea nueva, 10 primero que hay que hacer
es explicarla y explicarla con claridad y bien. A eso es a 10
que invitamos a hacer al Gobierno.
Respecto al trato con Europa, nos dice usted que tratemos con el Sr. Abel Matutes, no, mire usted, aquí hay
unos cauces, unas líneas de actuación, es el Gobierno de la
nación, es el Gobierno español el que trata con las autoridades comunitarias y el que, por cierto, a propósito de tratar con las autoridades comunitarias, maltrata a la Comunidad Autónoma de las Baleares, yesos son hechos también,
no me los cantan, como dice usted; 28 ecus contra 280, ciudadano medio español contra ciudadano medio de la Comunidad balear, dígame usted si eso no es maltratar, porque bueno, que al resto de los españoles o a la media, dado

que hay comunidades que, evidentemente, normalmente las
gobernadas por los socialistas, como ayer explicaba en el
discurso, con situaciones pavorosas, situaciones de paro
próximas al 30%, etc., situaciones auténticamente pavorosas; en Andalucia y Extremadura el 26'8 y el 26'5, me parece, estoy citando de memoria pero tengo ahí el informe de
La Caixa. Ante situaciones así, tan evidentes, yo comprendo que el ciudadano medio de Baleares no reciba de los
fondos europeos, porque sería injusto, lo dgo con todas las
letras, seria injusto que el ciudadano de Baleares recibiera
lo que recibe el ciudadano medio de otra comunidad en peores condiciones, pero recibir diez veces menos de lo que
recibe el ciudadano medio español no es peor, no es de la
peor comunidad, no es de las comunidades gobernadas por
los socialistas, sino del ciudadano medio español. Eso, señor mío, clama al cielo. Que ustedes tampoco quieran ver
eso y que tampoco quieran votar a favor de una cosa tan
evidente, creo que los deja bien definidos y retratados. Gracias, Sr. Presidente.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. González Ortea. En torn de contrareplica
el Sr. Alfonso té la paraula.
EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA:
Sr. González Ortea i senyors del Grup Popular, la veritat és que no em vull enfadar. L'enfilall de tonteries que ha
dit és impresionant. L'atur en el 1984 era de 3 milions de
persones, l'atur en 1992 és de 2.192.000 persones. La creació d'ocupació, afegeixi als empleats espanyols 1'5 milions,
¿esta cIar? Sarta de tonterías. La infla ció pujava dos dígits,
com voste sap; en aquest moment estam en un dígit. Evidentment que estam dins una -crisi mundial, evidentment
-que estam dins una crisi mundial i que la patim, peró en
govern, como a mínim, presentar un programa polític i un
programa d'acció económica. Aquí hi ha un Govern que fa
així, com les moneetes aqueHes, ni ve ni oye ni habla, exactament igual, am, així i així, que ni ve la crisis, ni oye el clamor de la calle ni presenta un programa de actuación.
Quan Ji he parlat de l'esclerosi empresarial, li he dit
unes paraules textuals de Galbraith, si vol li deixaré elllibreo Es refereix a les grans empreses americanes i comen~
a referir-se a les empreses occidentals europees i espanyoles, comen~, i aquest és el cami que duim perque vostes,
en nou anys que governen, no han creat una sola situació
de formació permanent empresarial, ni una. Dediquen doblers a altres coses, a aixó no. Acords amb e1s agents socials
-económics i socials- per fer formació professional, que inclou l'empresarial, I'ocupacional i la formació professional
deis treballadors, de tot aixó no fan absolutament res. Aixo
és el que els reprotxam i els demanam que governin, que
no estiguin aturats.
Jo com a diputal, Sr. González Ortea -perque aixo és
molt més seriós- igual que els altres d'aquesta cambra tenim tOl el dret a rebre tata la informació, tata. Per tant, el
Govern ni a mi ni a cap diputat, per molt que en sapiga, li
pOl negar ni li negara la info.rmació del Pla tecnologic, que
aixo ha aprengui ja. Pero el que Ji he dit ja és una altra co-
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.
sa i no em canvü les paraules, el que ti hem dit exactament
és que aqui el Grup Parlamentari SOCIALISTA duran!
cinc anys j l'any 1990 els ha pro posa l aixo, no s'bO inventen
vosles; no és que en sapiguem més que ningú, els hem proposal aquesl tema i el Govern ha tinguL aquest Pla que ara
esta aquí, aquesl o un allre, mesas damunl la taula del
Consell de Govern perqu~ nO I'acabaven d'admetre, ja fa
molt de temps que s'havia de presentar aqui, segons acords
d'aquest mateix Parlament i propostes del Govern.

tar en aquesta lribuna, és que hi ha hagut una nefasta política eeonomica practicada des del Govern central de Madrid. Ar;6 s'ha di! aquí, esta en el carrer, i no és que es di·
gui., és que es nota, nO tan sois es diu sinó que es nOla. Per
lant, es van donar una serie d'fndex econom ics aq ui i, és
ciar, hcm d'eslar d'acord que es valori negaLivamenl la poHlica macroeconomica del Govern de r Es talla qual ha provocat una situació d'alts costos a les empreses, etc., a0 ho
sabem i evidentment eIs hem de dir que sí.

Sr. González Ortea, quan es contesta, quan es replica,
s'lla de con testar a allo que ~ diu. J no ti he negat en absalOl que la siluació en 199211a lingul a tOla Europa, a Anglalcrra infiltitalnCnl més, Italia també, una evolució negativa, critica per a J'economia j que aquesta comunitat aUlonoma lambé ¡'ha tinguda. Tots el') pa'isos, tOles les regions
han revisa\., I'OCDE, superorganisme, el Bane Mundial,
l'altre superorganisme, han revisat dia a día les seves previsions economiques perqu~ s'equivocaven mes a mes. Vostes, amb els ulIs tancats, no ha valen veure i no revisen les
previsions economiques. Aqur no és que siguem ni negres
ni res d'aixo. No hi ba pitjor cosa que no voler veure un
problema, no hi ha manera de resoldre'l. Si voste no vol
veure que l'autopista aquesta d'Inca estA mal Ceta i mal <lissenyada no podrA resoldre mai el problema d'aquesta autopista. Si vos tes, en el Govern, no volen veUTe que hi \la una
situació de cTisi económica és absolutament impossible que
es posi remei o que s'intenti posar remei a aquesta situació
de crisi. Gracies.

Punt se~on. Parlament balear, conscient de la importAncia de la mtroducció de noves tecnologies. Qui no pot
estar d'acord amb a~o? Aquen qui no hi estA d'acord, supos
que deu ser perque suposa per sistema, pero jo cree que
tothom ha d'estar d'acord que aquestes noves tecnologies
es desenvolupin ¡que afavoreixin l'activitat economica,
amb ar;6 estam absolutament d'acord.

EL SR. PRESIDENT:
GrAcies, Sr. Alfonso. Torn de fixació de posicions? Pel
Grup Parlamentari MIXT, té la paraula el Sr. Peralta.
EL SR. PERALTA I APARICIO:
GrAcies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Sr. Goozález Ortea, senyors del Grup Parlamentari PP-UM. Ahir
quao parlAvem aquí vam dir, vam expressar des d'aquesta
tribuna els diferents portaveus del Grup MIXT que s'havia
de revindicar més. Avui tenim aquf unes propostes de resolució que ens presenta el seu grup que dillcilment es pOt
fu que no a cap d'elles. El que passa és que una cosa és el
que es diu aqur, en el debal O el que es diu aquí quan es defensen aq uesles proposles de resoludÓ, s'empra un lipus de
Uenguatge, s'empra un tipus d'argumentaeió per defensar
aquestes propostes, j una altra, en realitat, es el que són les
propostes de resoludó que aquí eslan escriten i que són, en
definitiva, les que s'han de votar.
Com deia un diputat seu, es va fer famós amb aquesta
frase, que crec que s'hi podría aplicar a aquestes propostes
de resolució, a~ sÓn "recados a la madre superiora". En
aquesta ocasiÓ la portera del convent és el Grup PP-UM.
Pero entrem ja en les qüestions que aquí estan escrites
i que cree que és el que ens interessa. Quant al punt primer, evidentment, hem de votar que sí perque, si bé ahir es
va fer una crítica amb diferents matisacions, des del Grup
MIXT, de l'activitat del Govern de la nostra comunitat, sí
que hi ha una coincid~ncia, i abó també jo la vaig manifes-

El punl tercer cree que hauria de ser dos punts. S'ha
VOlgul, és a dir, entrar en un objectiu del ·eu Govern de la
reali.tzació del centre aquest d'estrat~gia i innovació a Balears i el pare d'innavació balear -supos que es refereix al
pare tecnologic- i ens han posal dins el mateix pum pcrqu~
es concedexin els mateixos incentius fiscals que s'han concedit a altres comunitats de l'Estat. És cIar, el que estA en
primer 110c ens pot plantejar algun dubte, pero com que estA junt en el mateix punt amb a110 altre, amb la qual cosa
estam d'acord, díffcilment es podra dír que no a aquest
punt, matisat, pero també els direm que sí.
El punt quart vos te ens l'ha aclarit, hi havia un error
que m'havia planlejal dubles, aquesta qüestió que havia
plantejat de I'objeetíu FEDER, de I'objcctiu número 1 del
Pla FEDER. Bé, ens l'ha aclarit i evidentment, reivindiquin, només manifestaré la inquietud d'aquest ParlamenL
per la despreoeupació del Govem central en tfalar els iote·
ressos de Balears. Bé, el que els deia abans, una cosa és el
que est() escrit i una allra és el que es diu. Manifestar és
una cosa moll clerea, M, es ciar que esla m d'acord que manifestem a~o, pero el que s'hauria de fer és reivindicar, exigir, que hi hagu~ un tractamenl iguaJitari per a la nostra
comunÍlal, i a~ no estA escril aquí. El vull recordar que
no hi estA escrít.
Quant al punt cinque jo els diria, bé, bi ha una pUta
rnalisació que m'agradaría que abans es p gués recollir,
que quan parla de la conscienciació deIs agenl's sociaLs, si
s'ru pogués afegir "economics i socials", perqué cree que els
agenLS economics, cree que amb aixo no tindran cap inconvenienl. També és importanl que es conscieneiln d'aquesta
necessital imperiosa que té l'economia balear de tenir una
cada vegada millor competitivilal. Per tanl, no bSlant aixo
no passa res -i vost~ ho ha dit en la seva imervenció- de ser
una deelaraeió d'intencions i que es queda en aixo, en una
declaració d'intencions, no en un efecte, si fos una cosa que
haguéssim de reivindicar, d'exigir, de prendre mesures con·
cretes, sinÓ simplemente una declaració d'intencions amb
la qual també estam d'acord pero creim que s'ha'uria d'haver afegit tat allo alLre. Per tant, en definitiva un si, pero a
aquestes propostes de resalució del Gru p Popular que, bé,
creim que no donaran un resultat excessiu, no serA res que
aconsegueixi que avancem en la Unia per on s'hauria d'anar
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pero que bé, que com a mínim, com a declara ció d'intencions poden servir. Moltes gracies.

poden fer com una comunitat autonoma? Fundin una empresa pública, n'hi ha moltes, un patronat, de mecanismes
n'hi ha mil. Esta en marxa? D'acord, estic cantent.

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Peralta. Sr. Sampol, té la paraula.
EL SR. SAMPOL 1 MAS:
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Aquí ens
trobam principalment amb dues de les propostes de resolució amb les quals ens proposen que diguem al Govern espanyol que ho fa malament en materia economica. Nosaltres, sense entrar en deta11s ja que a estanes aixo ha anat en
un to un poc ironic, els dinem que feim bona aquella tesí
per la qual el Govern de la metropoli mai no pot defensar
els interessos de les colonies, només per aixo ja hauríem
d'estar en contra de qualsevol política economica que impulsi i desconfiar-n e de la bondat, perque només preten
captar els recursos colonials.
És una altra ironia que el Partit Popular ens proposi
que recomanem al Govern determinades actuacions. Evidentment, el Govern, si les considera oportunes, les fara
sense que aquest Parlament les hi faci; molt més si tenim
en compte que aquest debat d'aquests dies és purament retorie, principalment el d'avui. ÉS a dir, aquestes propostes
de resolució es compleixen quan es compleixen; per exempIe, record una de l'any passat que va fer el nostre grup i
que era instar que es discutissen en aquest Parlament les
memories de les comíssions insulars d'urbanisme dins un
termíni de tres mesos, després que s'hagués aprovat la memoria, s'havien de dur al Parlament perque es debatessin.
Aquests tres mesos eren massa curts, el Sr. González Ortea
ens va fer una esmena: quatre mesos, d'acord, ho varem (... )
Les heu vistes, les memories de les comíssions insulars
d'urbanisme? Han entrat en els consells insulars. És a dir,
aquest és un debat retoric i la practica que surt d'aquí depen de la voluntat del Govern, pero molt bé, els instarem a
actuar.

Ara sí que volíem fer una referencia molt més concreta
al punt quatre, perque és un tema molt important. Estam
parlant del tema de la Comunitat Europea a les portes de
l'any 1993. Bé, ens parlen que instem el Govern central,
etc. És a dir, que una altra vega da reclamam la mediació
del Govern central. Aquí és on torna a haver aquesta voluntat de ser una província amb més o manco descentralització, amb quatre competencies o actuar com un país, actuar amb voluntat de construir una nació, que és alIo que
no observam en el nostre Govern, perque l'any 1982, quatre anys abans que I'Estat espanyol entras en la Comunitat
Europea ja hi havia comunitats autonomes que eren presents a Europa, que havien fundat patronats per incidir sobre la política europea, l'any 1982, quatre anys abans que
Espanya entras en la Comunitat Europea.
Per tant, nosaltres aquí, apart de dir-Ios que sí, que
molt bé, que el Govern central tracti els interessos de Balears, el Govern balear també que defensi els interessos de
Balears, que obri l'oficina a BrusseHes, aquest Parlament
els va instar perque ho fessin i no ho han fet. Que no ho

Un altre tema que tractarem ahir, el de la integraci6
dins aquesta "euroregió" de l'arc mediterrani nordoccidental. Aquest arc aniria des de Múrcia, des del final de la Comunitat valenciana fins al nord d'Italia. Bé, el president ens
va dir que ja s'havia so¡'¡icitat l'entrada. Aquesta "euroregió" no té una definició institucional, em cenyesc al punt
quatre, és a dir que si hi és per a actuacions economiques
determinades, per a convenis i aliances que es puguin signar amb les institucions representatives de cada una de les
regions, i aquí es on també el volem instar perque actul. Hi
ha un oferiment d'una comunitat autonoma concreta, vei"na
nostra, amb la qual ens uneixen uns 11a<;os culturals, lingüísties i histories, que ha fet un oferiment institucional, en
presencia del Sr. Verger a la presentació d'un llibre a la
qual el Sr. Forcades no va poder assistir. Hi havia un oferiment institucional de coHaboració concreta mitjan¡;ant el
seu patronat, que duu deu anys d'experiencia dins Europa,
de moment sense cap contrapartida, sense canviar capitalitats, no ens espantem, sense passar d'un centralisme a un
altre; simplement va ser una oferta de col·laboració, parlem-ne, vegem quines contrapartides ens demanen, si és
que en demanen. Tal vegada només es tracta de connectarnos amb un modem a la seva xarxa informatica, de moment.
És a dir, és un oferiment que se'ns fa, en principi pareix
que desinteressadament i no hi ha per que no haver-lo d'estudiar, fora que hi hagi uns fantasmes ideologies que ens
empenyin. Aquí hi ha un gran sostre de possibilitats, fora
que vulguem mantenir la dependencia de Madrid i que instem Madrid perque ens ho facin per nosaltres. Madrid no
ho fara mai, Madrid mai no defensara els nostres interessos, els interessos a BrusseHes els hem de defensar nosaltres mateixos, i aixo ho han de. tenir claríssim. Que hem de
fer nosaltres a BrusseHes? Els ho deia ahír, i continuo atenint-me a la qüestió, captar mercats per les nostres empreses, si aixo és possible, captar els mercats que ens interessi
que s'instaHin aquí i fer...
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Sampol, estam en un torn de fixaci6 de posicions
en relació amb les propostes de resolució del Grup PPUM. En aquest moment no es pot entrar en debat sinó que
s'ha de fixar la posició en relació amb les propostes concretes.
EL SR. SAMPOL 1 MAS:
Bé, Sr. President, estic fixant una posició, vot a favor
d'aquestes propostes de resolució si bé creim que són incompletes. És a dir, feim un sí pero, i intentava explicar el
pero. De totes maneres em queden vint segons per acabar.
Estava en el tercer punt, que era que havíem de fer una influencia política preventiva i agressiva cap a la legislació
que es fa dins el marc comunitari. Hauríem d'actuar com
un GOBI, com un agent d'influencia dins les comunitats
europees.
Respecte d'aquest punt quatre en el qual vostes propo-
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sen que aixo ens ho faci el Govern de Madrid, el Govern de
Madrid no ens ho fara mai, aixo ha hem de fer nosaltres
mateixos. Es decideixin a actuar com un govern d'un país,
no com una sucursal del Govern espanyol.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Sampol. Conclosos els debats, passarem a
la votació de les propostes de resolució. La votació es fara
en funció de l'ordre d'entrada en el registre del Parlament.
Sí, Sr. González Ortea?
EL SR. GONZÁLEZ ORTEA:
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sar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Abstencions? No n'hi ha.
28 vots a favor, 31 en contra. Queda rebutj ada la Proposta.
Passam a la sega na.
EL SR. SECRETARI SEGON:
B

"El Parlament de les Illes Balears acorda la congelació
deis imports de les percepcions deis diputats i grups parlamentaris."

Sí, por una cuestión de orden, Sr. Presidente.
EL SR. PRESIDENT:
EL SR. PRESIDENT:
Sobre?
EL SR. GONZÁLEZ ORTEA:
Sobre una propuesta (oo.) que aceptemos añadir "económicos" a "sociales", por parte del Grup MIXTO en la
Propuesta número 5. Yo creí que se nos iba a dar un turno
de comentario de la fijación de posiciones pero, en cualquier caso, como parece que no es asr, por lo menos eso debe quedar claro. Por nuestra parte no hay inconveniente en
poner "económicos y ociales", como nos pedía el Grupo
MIXTO.
EL SR. PRESIDENT:
De acuerdo. Com que no s'ha fet lectura abans, en el
momeñt de comen~r cada portaveu a defensar les seves
propostes, s'ha fet la petició a la Mesa perque se'n faci lectura en aquests moments; en conseqüencia, abans de procedir a la votació de cada una de les propostes se'n fara lectura. Comen~m per les propostes del Grup Parlamentari
PSM i EEM. Sr. Moll, en vol fer lectura?

EL SR. SECRETARI SEGON:
Sí, Sr. President.
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
adoptar una política de major austeritat en la despesa pública i, en conseqüencia, a congelar els sous deIs alts carrees políties, reduir en un 50% els alts carrees de designació directa, reduir en un 20% les des peses de representació
i publicitat institucional, eliminar la Conselleria sense Cartera, reduir o en tot cas no incrementar les despeses des tinades a subvencions."

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es volen posar
drets, per favor? Gracies, poden seure.
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es valen posar drets? Gracies, poden seure.
Abstencions? No n'hi ha.
28 vots a favor, 31 en contra. Queda rebutjada.
Proposta número 3.
EL SR. SECRETARI SEGON:
"El Parlament de les Illes Balears no fomentara ni acceptara cap proposta de desprotecció del nostre territori."
EL SR. PRESIDENT:
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es valen posar
drets, per favor? Gracies, poden seure.
Vots en contra?
Abstencions?
25 vots a favor, 31 en contra, 3 abstencions. Queda rebutjada la Proposta.
Passam a la Pro posta número 4.
EL SR. SECRETARI SEGON:
"El Parlament de les IlJes Balears insta el Govern a
presentar un projecte de llei de creació del salari social en
el termini d'un mes."

EL SR. PRESIDENT:

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la votació.

Vots a favor?

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

Vots en contra?
Abstencions?

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es valen po-
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28 vots a favor, 31 en contra. Queda rebutjada la Proposta.

Vots en contra?
Abstencions ?

Proposta número 5.
EL SR. SECRETARI SEGON:
"El Parlament de les llles Balears, per tal de fer fiont
als desafiaments de l'actual situació economica en la linia
de promoure una millora qualitativa dels sectors productius de les Illes Balears, insta el Govern a prendre les mesures adequades en materia de formació, investigació i innovació tecnologica, política agraria, industrial, de comer'S i
turística, per tal de, en estreta coHaboració amb els agents
economics i socials, fer fiont a les necessitats de modernització economica del país. n

39 vots a favor, 20 en contra. Queda aprovada la Proposta número 7.

Pro posta número 8.
EL SR. SECRETARI SEGON:
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
aprovar i posar a exposició pública el Pla de l'oferta turística de l'illa de Mallorca en el termini d'un mes."
EL SR. PRESIDENT:

EL SR. PRESIDENT:

Sí, per que em demana la paraula, Sr. González Ortea?

Vots a favor?

EL SR. GONZÁLEZ ORTEA:

Vots en contra?
Abstencions?
28 vots a favor, 31 en contra. Queda rebutjada la Proposta número 5.

Si, por una cuestión de orden, también; por una cuestión parecida a la anterior. Yo había propuesto una transacción, que se quitara el plazo de un mes y me pareció entender que el portavoz del grupo proponente la había aceptado.
EL SR. PRESIDENT:

Proposta número 6.
EL SR. SECRETARI SEGON:
"El Parlament de les Illes Balears, per tal d'avan¡;ar cap
a la construcció d'un model de país territorialment i economicament equilibrat, insta el Govern a crear un fons de
compensació intermunícipal destinat a afavorir els munícipis que més destaquen per la proteció del seu territori."

Vull fer constar que no ha arribat a aquesta Mesa la
proposta de modificació en aquest sentil. Per tant, la Mesa
no l'ha sotmesa a votació.
En tot cas, si hi ha unanimitat entre tots els grups perque es faci aquesta menció, no hi hauria inconvenient i el
Sr. Moll faria lectura d'aquesta ...
EL SR. ORFILA I PONS:

EL SR. PRESIDENT:
Sr. President, en tot cas, la nostra era dins aquest any.
Vots a favor?
EL SR. PRESIDENT:
Vots en contra?
Sr. Pascual?
Abstencions?
EL SR. PASCUAL 1 AMOR6s:
28 vots a favor, 31 en contra. Queda rebutjada la Proposta número 6.
Proposta número 7.

Per una qüestió d'ordre, Sr. President. Nosaltres tenim
problemes per acceptar aquesta transacció perque tenim
una proposta exactament en aquest mateix sentil. Per consegüent, jo crec que ens hem d'oposar a aquesta transacció.

EL SR. SECRETARI SEGON:
EL SR. PRESIDENT:
"El Parlament de les Illes Balears reitera la seva voluntat que sigui tramitada i aprovada per les Corts Generals
de l'Estat la reforma de l'Estatut d' Autonomia de les Illes
Balears, aprovada per aquest Parlament el gener del 1991. "

D'acord, Sr. Pascual; no s'accepta la transacció. Sr.
Moll, faci lectura del text de la Proposta número 8.
EL SR. SECRETARI SEGON:

EL SR. PRESIDENT:
Vots a favor?

"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
aprovar i posar a exposició pública el Pla de l'oferta turística de l'illa de Mallorca en el termini d'un mes."

s
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39 vots a Tavor, cap en contra, 20 abstencions. Queda
aprovada la Proposta número 11.

Vots a favor?
Proposta número 12.
Vots en contra?
EL SR. SECRETARI SEGON:
Abstencions?
28 vots a favor, 31 en contra. Queda rebutjada la Proposta número 8.

"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
aplicar la normativa vigent en materia de normalització lingüística en els seus ambits d'actuacíó í a promoure l'ús de
la nostra lle~ua als mitjans de comunicació."

Proposta número 9.
EL SR. PRESIDENT:
EL SR. SECRETARI SEGON:
Vots a favor?
"El Parlament de les IlIes Balears insta el Govern a redactar, aprovar i posar a exposició pública el Pla d'oferta
turística d'Eivissa, Menorca i Formentera, en el termini
d'un any."
EL SR. PRESIDENT:

Vots en contra?
Abstencions?
28 vots a favor, 31 en contra. Queda rebutjada la Proposta número 12.

Vots a favor?
Proposta número 13.
Queda aprovada per unaniminat.
EL SR. SECRETAR! SEGON:
Proposta número 10.
EL SR. SECRETARI SEGON:
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
elaborar i posar en practica un pla per atendre les noves situacions de marginació social i pobresa."

"El Parlament de les Illes Balears insta el Govem a
prendre les mesures adients per tal de simplificar i agilitar
els tramits administratius en ls gestions que hagi de realitzar el sector empresarial i sectors socials i culturals coordinant les diferents administracions implicades cap a l'objectiu de la finestreta única."

EL SR. PRESIDENT:

EL SR. PRESIDENT:

Vots a favor?

Vots a favor?

Vots en contra?

Queda aprovada per unanimitat la Proposta número
13.

Abstencions?
Número 14.
28 vots a favor, 31 en contra. Queda rebutjada la Proposta número 10.
Proposta número 11.
EL SR. SECRETARI SEGON:
"El Parlament de les Illes Balears es manifesta a favor
d'accelerar durant l'any 1993 les obres de l'hospital de Manacor, de comenc;ar les obres del segon hospital de Palma i
el projecte de l'hospital d'Inca, i insta el Govern a exercir la
seva capacitat en favor de la sanitat pública."

EL SR. SECRETAR! SEGON:
"El Parlament de les Illes Balears costata les insuficiencies de l'actual sistema de finan~ment autonomic, reclama l'aplicació d'un nou sistema de finan~ ment basat en
els principis de suficiencia, autonomia, corresponsabilitat i
solidaritat i insta el Govern a intensificar les actuacions polftiques per tal d'aconseguir la cessió de la gestió a la Comunitat Autonoma de les Illes Balears del 15% de l'IRPF."
EL SR. PRESIDENT:

EL SR. PRESlDENT:

Vots a favor?

Vots a favor?

Queda aprovada per unanimitat la número 14.

Vots en contra?

Número 15.

Abstencions?

EL SR. SECRETARI SEGON:
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"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
desenvolupar de la forma més immediata possible les iniciatives legislatives que preveuen l'Estatut i la Llei de consells insulars per tal de dotar aquests de les competencies
que preveu l'article 39 de l'EStatut d'Autonomia."

Queda aprovada per unanimitat.
Passam a la vOlació de les propostes del Grup Parlamentari PP-UM.
Primera Propos ta.

EL SR. PRESIDENT:
EL SR. SECRETARl SEGON:
Vots a favor?
Queda aprovada per unanimitat.
Proposta número 16.
EL SR. SECRETAR! SEGON:
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
adoptar un compromís actiu en el procés de construcció de
¡'Europa comunitaria amb una presencia activa en els organismes comunitaris i amb una estrategia específica de les Illes Balears."
EL SR. PRESIDENT:

"El Parlament balear valora negativament la política
macro económica del Govern de I'Estat que ha provocat
una situació d'alts costos per a les empreses per I'efecte
deIs tipus d'interes i una severa perdua de competitivitat."
EL SR. PRESIDENT:
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
39 vots a favor, 20 en contra. Queda aprovada la Proposta número 1.

Vots a favor?
Proposta número 2.
Queda aprovada per unanimitat la número 16.
EL SR. SECRETARI SEGON:
Número 17.
EL SR. SECRETARI SEGON:
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a intensificar les mesures de protecció del medi natural i, en
conseqüencia, a presentar en el termini de tres mesos els
plans d'ordenació del medi natural de totes les Arees naturaIs d'especial protecció de les Illes Balears."

"El Parlament balear, conscient de la importancia de la
introducció de les noves tecnologies per a la societat, insta
el Govern balear perque adopti les adequades iniciatives de
difusió deis avantatges de les noves tecnologies per a les activitats económiques que es desenvolupin o que es puguin
desenvolupar a les nos tres illes."
EL SR. PRESIDENT:

EL SR. PRESIDENT:

VOlS a favor?

VOlS a favor?

Vots en contra?

Vots en contra?

Abstencions?

Abstencions?

39 vots a favor, 20 en contra, cap abstenci6. Queda
aprovada la Proposta número 2.

Queda rebutjada per 28 vots a favor, 31 en contra.
Proposta número 3.
Pro posta número 18 i darrera.
EL SR. SECRETAR! SEGON:
EL SR. SECRETAR! SEGON:
"El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat
d'aconseguir de l'Administració de I'Estat un finan~ment
addicional en concepte de normalització lingüística, i així el
reclama del Govern de I'Estat, i insta el Govern de les Illes
Balears a reclamar aquest finan~ment addicional amb l'objectiu de fomentar I'ús de la nostra llengua."
EL SR. PRESIDENT:
Vots a favor?

"En funció de l'objectiu per tots compartit de diversificar i modernitzar l'estructura económica de les Balears,
conscients de la importancia que per als projectes de dinamització i diversificació del teixit economic de Balears tindría el suport de la Comunitat Europea, el Parlament balear sol· licita d'aquest Govern que es dirigeixi a les instancies
comunitaries pertinents per aconseguir el seu suport a la
realització del Centre d'estrategia i innovació de Balears i
el parc d'innovació balear, igualment sol· licita del Govern
de I'Estat que concedeixi els mateixos incentius fiscals que
esta concedint per a d'altres iniciatives del mateix caire a
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Vots en contra?
Abstencions?
34 vots a favor, 20 en contra, 5 abstencions. Queda
aprovada la Proposta número 5.

Vots en contra?
Abs tencions?
39 vots a favor, 20 en contra, cap abstenció. Queda
aprovada la Pro posta número 3.

Passam a la votació de les propostes del Grup Parlamentari SOCIALISTA
Primera Proposta.
k.

EL SR. SECRETARI SEGON:
Proposta número 4.
EL SR. SECRETAR! SEGON:
"Conscients de les implicacions económiques, polítiques i socials que l'entrada en vigor de l'Acta Única i la ratificació del tractat de Maasltricht poden tenir sobre les
nostres illes, preocupats per la indiferencia mostrada pel
Govern de la nació a l'hora de defensar els nos tres interessos com a comunitat insular davant Brussel-les, davant la
inexistencia d'una política comunitaria específica que contempli els problemes propis de les Illes (monocultiu turístic, agricultuIa diffcilmem competitiva, problemes ecológies, etc.), la discriminació que uposa el fel que Balears siguin les úniques illes de la Comllflital excloses de l'objectiu
número 1 j que no es beneficia d'exempcions en l'aplicació
de la normativa general, el Parlament balear insta el Govem d'aquesla comunitat perque es dirigeixi al Govem de
l'Estal i a la Comissió Europea per tal de manifestar la inquietud d'aquest ParJament per la despreocupació amb la
que el Govern central tracta els interessos de BaJears davant les instancies europees, proposar-li totes aquelles mesures que puguin afavorir una integració més avantatjosa
per a les Balears."

"El Govern iniciara la reforma de l'Administració de la
Comunitat Autónoma amb criteris d'austeritat, funcionalitat i economia amb les següents mesures: a) Conversió de
les conselleries de Treball i Transports i Funció Pública en
direccions generals. b) Refundició en una sola conselleria
de les d'Agricultura i de Comer~ i Indústria. e) Reducció
del nombre de directors generals de vint-i-quatre a setze. d)
Reducció del nombre d'assessors de trenta-tres a quatre. e)
Supressió de la Conselleria sense Cartera."
EL SR. PRESIDENT:
Aquesta proposta de resolució es vota tota llevat de
l'apartaf e) perque ja ha estat votat a la número 1 del Grup
Parlamentari PSM i EEM.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abfitencions?
25 vots a favor, 31 en contra, 3 abstencions. Queda rebutjada la Proposta.

EL SR. PRESIDENT:
Pro posta número 2.
Vots a favor?
EL SR. SECRETARI SEGON:
Vots en contra?
Abstencions?
39 vots a favor, 20 en contra, cap abstenció. Queda
aprovada la Proposta número 4.

"EI Parlament de les Illes Balears acorda mantenir sense increments per a l'any 1993 les mateixes retribucions i
dietes per als consellers i alts carrees de les institucions de
la Comunitat Autonoma."
EL SR. PRESIDENT:

Proposta número 5 i darrera.
EL SR. SECRETAR! SEGON:
"El Parlament balear considera una necessitat imperiosa la conscienciació deIs agents económies i socials de Balears en la idea que la competitivitat de l'economia balear ha
de ser una tasca comuna."
EL SR. PRESIDENT:
Vots a favor?

Aquesta proposta de resolució no se sotmetra a votació perque ja ha estat votada en les números 1 i 2 del Grup
Parlamentari PSM i EEM.
Proposta número 3.
EL SR. SECRETARI SEGON:
"EI Govern de la Comunitat Autónoma aprovara inicialment i sotmetra a inforrnació pública en el més CUft termini de temps possible el Pla director sectorial de l'oferta
turística, el qual incloura entre d'altres I'eliminació de 1'0-
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ferta obsoleta d'allotjaments turístics, la creació d'organs
zonals de gestió del Pla i les mesures cautelars que protegeixin la seva tramitació."
EL SR. PRESIDENT:

previsions que en mat~ria d'equipaments culturals s'estableixen per als ambits lerritorials de Mallorca, Menorca,
Eivissa i Formentera, i dins aquesls per a cada municipi;
abans de la seva definitiva aprovacíó el Pla esmentat sera
rem~ als consells insulars per tal que s'hi pronunci'in."

VOls a favor?

EL SR. PRESIDENT:

Vots en contra?

Vots a favor?

Abstencions?

Vots en contra?

28 vots a favor, 31 en contra. Queda rebutjada la Proposta número 3.

Número 4.
EL SR. SECRETARI SEGON:
"El Govern de la Comunitat Autonoma impulsara la
ereaeió a cada zona turística d'una empresa mixta per tal de
gestionar els fons estatals i europeus del Pla mare de competitivitat. "

Abstencions?
28 vots a favor, 31 en contra, cap abstenciÓ. Queda rebutjada la Proposta número 6.

Proposta número 7.
EL SR. SECRETARI SEGON:
"El Govern de la Comunitat Autónoma presentara
abans de l'inici del proper pedode de sessions un projecte
de llei de creació del Consell Económic i Social. "

EL SR. PRESIDENT:
EL SR. PRESIDENT:
Vots a favor?
Vots a favor?
Vots en contra?
Vots en contra?
Abstencions?
Abstencions? No n'hi ha.
20 vots a favor, 31 en contra, 8 abstencions. Queda rebutjada la Proposta número 4.

28 vots a favor, 31 en contra. Queda rebutjada la Proposta número 7.

Proposta número 5.
Proposta número 8.
EL SR. SECRETARI SEGON:
EL SR. SECRETARI SEGON:
"El Govern de la Comunitat Autónoma en el termini
mlbtim de dos dies presentara al Parlament el Pla de comer~ que, segons el president de la Comunitat, ja ha estat
debatut per la cambra."
EL SR. PRESIDENT:
Vots a favor?

"El Govern de la Comunitat Autónoma establinl un
calendari de reunions amb els agents socíals per tal de: a)
Crear un organisme de mediació i arbilratge autonómico b)
Establir un mecanisme d'auloregulació del dret de vaga. c)
Negociar un conveni mare a l'Ambit de la Comunitat Autonoma. d) Crear un patronat per a la formaci6 professional i
ocupacional."

Vots en contra?

EL SR. PRESIDENT:

Abstencions?

Vots a favor?

25 vots a favor, 31 en contra, 3 abstencions. Queda rebutjada la Proposta número 5.

Vots en contra?
Abstencions? No n'hi ha.

Proposta número 6.
EL SR. SECRETARI SEGON:
"El Govern de la Comunitat Autonoma presentarA
abans del proper període de sessions el Pla general d'infrastructures culturals de les Illes Balears, que contindra les

27 vots a favor, 31 en contra, 1 abstenció. Queda rebutjada la Proposta número 8.
Pro posta número 9.
EL SR. SECRETARI SEGON:

DIARI D E SESSIONS/ Núm. 43/ 14, 15 i 16 octubre del 1992
"El Govern de la Comunitat Autónoma durant el primer període de sessions de 1993 presentara a la Comissió
Tecnica Interinsular les proposicions de llei per a la transfer~ncia als consells insulars de les mat~ries d'agricultura i
serveis socials."
EL SR. PRESIDENT:
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"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autónoma perque dins l'objectiu de racionalitzar I'ú del nostre patrimoni posí especial cura en la conservació d'alguns deIs p.rin cipaJs exponenLS, com és el cas
del cas tell d'Eivisssa, que s'ha de Cer en coHaboració amb
les administracions central i insular, que es troben a hores
d'ara en una situació de degradació tal que és a punt de
convertir -se en irreversible."

Vots a favor?
EL SR. PRESIDENT:
Vots en contra?
Abstencions?
28 vots a favor, 31 en contra. Queda rebutjada la Proposta número 9.
Proposta número 10.
EL SR. SECRETAR! SEGON:
"El Parlament de les Illes Balears celebrara dins el primer per10de de sessions de 1993 un debat general sobre política esportiva."
EL SR. PRESIDENT:
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
27 vots a favor, 31 en contra, 1 abstenci6. Queda rebutjada la Proposta número 10.

Sr. Moll~a aquesta proposta per mi hi havia una transacció que deia: "El Govern de la Comunitat Autónoma i el
de l'Estat."
Vol tornar a fer lectura d'aquesta proposta?
EL SR. SECRETARI SEGON:
Si, segons la P roposta que ' ha [el arriba r a la Mesa la
introducció que s'ha fel és aquesta fTase: "que s'ha de fer en
coJ.laboració amb les administracions central i insular", per
tant queda com continua:
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autonoma perque dins l'objectiu de racionalitza r l'ús del nOSlre patrimoní posi especial cura en la conervació d'alguns deis priñcipals exponents, com és el cas
del ca tell d'Bivissa, que s'ha de fer en coJ.laboració amb
les administracions centrals i insulars, que es troben a hores d'ara en una situació de degradació tal que és a punt de
convertir-se en irreversible."
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Mol!.

Proposta número 11.
Vots a favor?
EL SR. SECRETARI SEGON:
Queda aprovada per unanimitat.
"El Govern de la Comunitat Autonoma, directament o
a través de les societats en que participa adoptara les mesures adients per tal de recuperar els 425 milions de pessetes
enterrats al cementiri privat Jardins de Repós a Marraoo,
promogut per la societat Bon Sossec S.A"
EL SR. PRESIDENT:
Vots a favor?
Vots en contra?

Proposta número 2.
EL SR. SECRETARI SEGON:
"El Parlament de les Illes Baelars acorda que dins la linia d'actuaci6 orientada a millorar els serveis i equipamenlS d'assistencia sanitaria el Govern de la Comunitat
Autónoma tindra en compte molt especialment el cas de
l'illa de Formentera, de cara a dotar-la d'equipaments suftcients en aquest aspecte, a ti que l'assistencia sanitaria no
depengui exclusivament delsmitjans d'evacuació."

Abstencions?
EL SR. PRESIDENT:
25 vots a favor, 31 en contra, 3 abstencions. Queda re-

butjada la Proposta número 11.

Vots a favor?

Passam a les propostes del Grup Parlamentari MIXT.

Queda aprovada per unanimitat.

Proposta número 1.

Proposta número 3.

EL SR. SECRETARI SEGON:

EL SR. SECRETAR! SEGON:
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"El Parlament de les Illes Balears acorda que, en rela-

EL SR. PRESIDENT:

ció amb l'eix d'actuació destinat a corregir els desequilibris

comarcals, el Govern de la Comunitat Autónoma pel que
respecta a Eivissa i Formentera donara prioritat a financ;ar
els equipaments de tipus social i cultural, tota vegada que
és en aquest aspecte on son més deficitaries respecte de les
altres illes de la nostra comunitat."

Aquesta proposta no es vota perque ja ha estat votada
en la número 15 del Grup Parlamentari PSM i EEM.
Proposta número 7.
EL SR. SECRETARI SEGON:

EL SR. PRESIDENT:
Vots a favor?
Queda aprovada per unanimitat.
Proposta número 4.

"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autónoma a prendre les mesures adients que
permetin la dinamització de la nostra economia minorant
la pressió fiscal i exigint de I'Estat central les transferencies
que ens permetin assolir les competencies degudament dotades per arribar al maxim sostre competencial previst a la
Constitució abans de l'any 1995."

EL SR. SECRETARI SEGON:
EL SR. PRESIDENT:
"El Parlament de les Illes Balears insta les Corts Genrals i el Govern de I'Estat al desenvolupament legisla ti u i
executiu del principi constitucional, establert a l'article
158.1, de garantia del nivell mínim en la prestació deIs serveis públics fonamentals en tot el territori espanyol."

Vots a favor de la Proposta?
Vots en contra?
Abstencions?

EL SR. PRESIDENT:
Vots a favor?

39 vots a favor, cap en contra, 20 abstencions. Queda
aprovada la Pro posta.

Queda aprovada per unanimitat la Proposta número 4.

Proposta número 8.

Proposta número 5.

EL SR. SECRETARI SEGON:

EL SR. SECRETARI SEGON:
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autónoma perque cada dia 30 de gener se celebri el Dia Balear del Medi Ambient, donat que en aquesta
data aquest Parlament va aprovar la Llei 1/1991, de 30 de
gener, d'espais naturals i de regim urbanístic de les arees
d'especial protecció de les Illes Balears."

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autónoma de les Illes Balears perque dins l'any
1992 s'expósi al públic el Pla d'ordenació de l'oferta turística per a l'illa de Mallorca i que en el termini maxim de cinc
mesos faci el mateix amb els plans corresponents a les illes
de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera."
EL SR. PRESIDENT:

EL SR. PRESIDENT:

Vots a favor de la Pro posta número 8?

Vots a favor de la Proposta?

Vots en contra?

Vots en contra?

Abstencions?

Abstencions?

(Se sent que algú des de l'escó diu: Sr. President).

28 vots a favor, 31 en contra. Queda rebutjada la Proposta número 5.
Proposta número 6.
EL SR. SECRETARI SEGON:
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autónoma a accelerar la transferencia de competencies degudament dotades als consells insulars de cadascuna de les illes a fi i efecte que aquestes siguin efectives dins l'any 1993."

EL SR. PRESIDENT:
28 vots a favor, 31 en contra. Queda rebutjada la Proposta.
Proposta número 9.
EL SR. SECRETARI SEGON:
"El Parlament de les Illes Balears sol· licita del Govern
de I'Estat l'agilitació de les negociacions perque el 15% de
l'IRPF pugui ser cedit a la COmunitat Autónoma el proper
1 de gener del 1993."

•
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EL SR. PRESIDENT:
Aquesta proposta no es vota perque ja ha estat votada
en la número 14 del Grup Parlamentari PSM i EEM.
Proposta número 10.
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en l'article 22 de la Llei 1/1987, d'ordenació territorial. b)
Adequar-lo a la Llei 1/1991, de 30 de gener, d'espais naturals i de regim urbanístic de les arees d'especial protecció
de les l11es Balears. e) Adequar-lo a ¡'csperil de les a¡·legacions presentades pels ajl1ntamems i consells insulars. Una
vegada tetes les modificacions abans esmemades el Govern
exposara al públic el Pla de bell nou."

EL SR. SECRETARI SEGON:
EL SR. PRESIDENT:
"El Govern de la Comunitat Autónoma presentara en
el termini de sis mesos un projecte de llei de ports esportius, de refugi i que, en general, no desenrotllin activitats
comercials en desenvolupament del que estableix l'article
10.5 de la Llei Organica 2/1983, de 25 de febrer, d'Estatut
d'Autonomia per a les Illes Balears."
Sí, hi ha un paragraf que estava molt separat i no semblava formar part del mateix punt. Continua el punt: "L'esmentat projecte ha de definir clarament el que és un port
de refugi aixi com un port esportiu i ha de marcar les diferencies entre els dos conceptes."
EL SR. PRESIDENT:
Vots a favor?
Vots en contra?
Abs tencions?
23 vots a favor, 31 en contra, 5 abstencions.
Proposta número 11.
EL SR. SECRETARI SEGON:
"El Govern de la Comunitat Autónoma presentara en
el termini d'un mes una modificació deIs criteris generals
del Pla director de ports esportius i insta¡'¡acions nautiques
en el sentit de modificar la classificació de les instal·lacions
esportives i hi afegira el tipus anomenat port de refugio La
tramitació de l'esmentat Pla director s'adaptara als criteris
modificats."
EL SR. PRESIDENT:
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
23 vots a favor, 31 en contra, 5 abstencions. Queda rebutjada la Proposta.
Proposta número 12.
EL SR. SECRETARI SEGON:
"El Govern de la Comunitat Autónoma corregira les
del Pla director de ports esportius i instaHacions nautiques en el sentit de: a) Adequar-lo a l'establert
deficü~ncies

Vots a fa'jlr?
VOlS en contra?
Abstencions? No n'hi ha.
28 vOlS a favor, 31 en contra, cap abstenció. Queda rebutjada la Proposta número 12.
Concloses les votacions acaba aquesta sessió. Record
als membres de la Junta de Portaveus que ara tindra lloc
una reunió de l'esmentada Junta.

