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1.- Debat general sobre l'acCÍó política i de govern de la 
CAIB. 

EL SR. PRESIDENT: 

Senyores i senyors diputats, bon dia a tots. Prec silencio 
Comene;am aquesta sessió plenaria d'avui, que té com a 
punt únic el debat general sobre 1 'acció política i de govern. 
Per a aquesta primera sessió, té la paraula el Molt Hble. 
Senyor President de la Comunitat Autonoma, Gabriel Cañe
llas i Fons. 

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

Gracies, Senyor President. Senyores i senyors diputats. 
Una vegada més som en aquelles fites en que fer una mica 
de balane; de quina és la situació real de la nostra comunitat 
autonoma, de tot allo que ha passat i de com es pot preveure 
quin en sera el futur, a més arnés d'obligatori -perque així 
ho diu el Reglament de la cambra- és també convenient 
perque tots prenguem consciencia de les coses bones que 
s'han fet i de si n'hi ha hagudes de dolentes, perque, de la 
reflexió conjunta, en surti el proposit decidit d'esmenar-Ies, 
de modificar-les o de planificar alternatives. Fer-ne una 
estimació és obligació del president, i de l'oposició reflectir 
opinions, plantejar alternatives amb les seves intervencions, 
mitjane;ant les resolucions a que arribem. 

Pero també estic segur que algú pensara -o ho haunl 
pensat- en el fet que fa uns quants de mesos es compliren 
deu anys de govern, d'autogovern d'aquesta comunitat auto
noma, i que aixo podria ser motiu d'una analisi molt més 
particular. Personalment, crec que el número 10 no és cap 
xifra magica i que, per ella mateixa, no provoca ni fonsa cap 
plantejament específic, pero no hi ha dubte que reflecteix a 
les cIares l'acció continuada d'un govern que ha desplegat 
unes línies d'actuació política, de les quals haurem de veure 
fore;osament i sortadament els fruits. 

1 a més de tot aixo, envoltant la situació actual, planant 
damunt el present i g-ravant el nostre futur, hem d'acceptar 
un fet real, el fet real d'una situació economica internacional 
que no és bona, d'una situació economica d'Espanya desas
trosa, com a efecte indui't d'una política mal dirigida i d'una 
administració mal endre~ada ¡mal executada; mal és que fos 
jo qui ho digués, pero, de qualque forma, és el sentiment 
generalitzat; així el president del Govern de la nació, quan 
en el debat d 'investidura feia resum i diagnostic de quina 
n'era la situació, deia, per eH mateix: "La situación económi
ca en el momento presente a nivel nacional se caracteriza: En 
primer lugar, por una importante contracción de la adquirida 
fe económica, más acusada y localizada, como es habitual, en 
la inversión que en el consumo privado y público. En segun
do lugar, esta caída de la actividad se ha traducido en un 
proceso de rápida destrucción de puestos de trabajo y en la 
agudización de determinados desequilibrios macroeconómicos, 
especialmente el déficit del sector público agravado por la 

menor recaudación inducida por la crLSlS y el mayor 
gasto, producto de los compromisos y de las coberturas 
sociales. En tercer lugar, la caída de la actividad econó
mica y la consiguiente disminución de la rentabilidad 
empresarial se ha visto agravada por las incertidumbres 
políticas y económicas en el plano internacional, Y final
mente, nos encontramos frente a una serie de problemas 
de insuficiencias de carácter estructural que están dificul
tando el relanzamiento de la actividad económica, como 
pueden ser el bajo nivel de ahorro, la diferencia entre la 
inflación del sector industrial y el de servicios, la rigidez 
del mercado de trabajo o la falta de competitividad de 
nuestro aparato productivo." Tot un diagnostic per deu 
anys de feina d 'un govern. 

Pero hem de reconeixer també una situació econo
mica a Balears insatisfactoria, perque és cert que l'acti
vitat economica decau, que la indústria, en parlar així, 
en general, perque sempre hi ha casos i casos, esta en 
crisi, que la construcció retrocedeix i que I'atur s'ha 
incrementat com a conseqüencia d'aixo . Pero també és 
cert -i s'ha de reconeixer- que el sector turístic camina, 
camina bé, amb resultats satisfactoris, la qual cosa no 
poden dir altres comunitats autonomes competidores 
nos tres; cosa aquesta, el fet de caminar bé, que té una 
amplia repercussió en els resultats economics. 1 aixo ens 
fa dir obertament que, gracies a les mesures preses du
rant aquests anys i a l'esperit i1'lusionant i iHusionador 
de la nostra societat, és la situació manco dolenta del 
conjunt del país i una de les millors dins el context de 
regions europees. Fins i tot, una mica valentament, m'a
treviria a dir que la nostra situació és envejable i enveja
da, per bé -ho dic també obertament- que no és la que 
nosaltres desitjaríem. Valla pena, ido, fer qualque refle
xió per veure com estan les coses. 

A niveH d 'infraestructures, marca sense cap dubte el 
grau de possibilitats per aconseguir un desplegament 
economic sense dificultats. 1 si aixo sempre és així, per 
a una comunitat com la nostra, amb vocació de servici, 
d'especialització en el sector terciari, és a dir, com a co
munitat turística, comptar amb les millors possibilitats 
és, endemés, fonamental. Pero les infraestructures van 
Iligades sempre, per causa deis costs que tenen, a possi
bilitats financeres i s'han de jutjar, ido, en consonancia 
amb aquestes possibilitats, amb les que realment hem 
tengut. 

Avui, deu anys després el'aquel! 10 ele juny, en que 
es constituí el primer govern d'aquesta comunitat, crec 
que el grau d'execució és satisfactorio 

Les carreteres esta n sensiblement millorades a totes 
quatre illes, i s'han duit o es duen a terme projectes 
importants que, en haver-se acabat, deixaran completada 
una xarxa de comunicacions més que suficient. S'han 
hagut de superar problemes de finan¡;ament i també, de 
vegades, qualque incomprensió, com passa sempre, pero 
la feina esta feta i és bona. Tan soIs dues dades: en eleu 
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anys hi ha 23 quilometre d'autopista nova i més de 1.200 de 
carretera nova o condicionada, i quasi tots els grans vials 
estan acabats o en fase de realització. 

En qüestió de sanejament-depuració, encara hi podem 
afegir paraules que reflecteixin Olés satisfacció, si és que aixo 
és possible. La conjuoció d 'esfor~os el ajuntaments i Gove)"n , 
primer, o d'ajuntaments con ells insu lar i Govero, despré , 
permet afirmar amb dret a orgull que és una tasca gairebé 
acabada en les seves dues primeres fa es i que queda pen
dent, com un esfor~ necessari, en el qual hauria d 'actuar 
urgentment el Govern central posant-hi els recursos econo
mies adequats, la fase de depuració terciaria com un sistema 
de recuperació, per a reciclatge, deis aqüífers, que tant ho 
necessiten. Esperam que la comprensió demostrada abans del 
darrer 6 de juny electoral es converteixi en programes efec
tíus d 'inversions. 

Una cosa és certa, ho mirem com ho mirem, ara podem 
afirmar que ja no vessam ni un sol litre d'aigua bruta a la 
mar, a una mediternlnia de la qual el nostre turisme viu i de 
la qual es beneficia l'activitat economica. 

1 dins aquest capítol d 'infraestrllctures, és convenient una 
paraula sobre política hidraulica en els vessants de suficien
cia i qualitat de l'aigua potable i ( ... ) i manteniment de tor
rents. Que hi ha mancances greus en suficiencia no és cap 
descobriment, i que necessitam més inversions, i urgents, per 
aconseguir la segona part tampoc no escapa a ningú. Pero 
fins avui dia, ni una cosa ni I'altra són competencia d'aquest 
Govern, sinó del Govern central, per molt que algú ho vul
gui ignorar, el qual, si bé pareix que és cert que es desperta, 
després d'haver-Io punyit molt i fort, voldríem veure actuar 
amb més agilitat encara perque. una vegada aconseguits els 
projectes de Formentera i Eivissa, poguéssim solucionar en
guany i I'any que ve el de la badia de Palma, des de LIucma
jor fíns a Andratx. 

El tema deis torrents té un altre caire. El Govern d 'a
questa comunitat duu fetes moltes millores per garantir més 
seguretat, pero s'ha vist obligat a canviar de política ja que 
el Govern de Madrid no retorna I'import de les inversions, 
justificades i admeses, sense cap raonament comprensible, 
fins avui. ' 

Els ports que són competencia c!'aquesta comunitat ve
uen, amb petites obres pero efectives, millorar la qualitat deis 
seu s servicis i estetica, vist que quasi tots estan ubicats a 
zones turístiques. Valguin com a exemple les obres a Porto
cOlom, Portocristo, la Colonia de Sant Jordi, Ciutadella o 
Sant Antoni. 

I per deixar completa la visió de les principals infraestrllc
tures, essencjals per a aquestes ¡¡ les tan sois ens falta consta 
tar el desig que les obres de l'aeroport ele Palma, inversió 
~trel1a del Govern central, pe a meSlra juutament amb 
l ha pital ele Manacor, de l'esperit inversor reflectit en els 
pressuposts de l'Estat, es vegi rapidament conclosa, malda
ment sigui amb canee al fons europeus i demostrar així 

una vegada més, que en els pressuposts de l'Estat, bn 
sortim tant sovint a l'hora de configurar l'estat d'ingres
sos, no hi som quasi presents en els capítols d'inversi
ons. 

1 ara, encara que sigui de manera superficial, és bo 
fer una referencia a l'esfor¡; que han fet totes -i die 
totes les administracions- les administracions, central, 
autonomica, insular ¡local, pel tractament de les platges 
i el seu entorno Són la base essencial de la indústria 
turística, element primordial d 'imatge de captació cap 
a I 'exterior i, certament, totes les notícies publicades 
són per reconeixer la qualitat de les nostres aigües i 
arenes i per confirmar el grau de satisfacció de l'usuari. 
A més a més, aquesta qualitat es veu reconeguda any 
rera any, ja que els organismes internadonals correspo
nents ens situen com a capdavanters en quantitat de 
banderes blaves. 

Crec que es poden dir paraules molt paregudes res
pecte de la protecció del medi natural, tant jurídica com 
de preocupació, conjuntada amb l'esfor~ que ha repre
sentat per als ajuntaments i per al Govern de la Comu
nitat el projecte d'humanització i embelliment de zones 
turístiques, ja enllestit. És una llastima haver de consta
tar que aqueix esfor~ tan important, fet per la societat 
i per unes administracions, es veu en perill perque una 
ma, 'negligent o malintencionada, pega foc a alguns deIs 
paratges més bells de la nostra terra. 

1 no ens serveix de consol pensar que enguany, tot i 
ser l'any més desastrós en tema d'incendis forestals, n'hi 
ha que ho hagin passat pitjor o que hagin patit més des
trosses, perque aixo que ha passat enguany aquí no es 
pot considerar més que com una calamitat. 

No estaria de més, pero, reconeixer públicament 
l'esfor~ i la preparació de tot el personal de vigihlncia 
i extinció d'incendis, enquadrat dins totes les administra
dons, el qual, amb valentía, risc i tecnica, ha co¡'¡aborat 
en tot moment per evitar destrosses majors. 

Crec oportú fer una menció especial a tot quant fa 
referencia a un servici tan essencial com és la salut i 
incJoure-hi també els temes d'acció social. Hem de 
recordar, d'entrada, que la Comllnitat Autonoma no té 
més competencies que les de medicina preventiva, pero 
que la necessitat imperiosa d 'atenció que té la nostra
societat I'ha obligada a efectuar també un desplegament 
d' aspectes assistencials. 

En aquest sentit, hem de reconeixer la gran labor 
realitzada en promoció de la salut, inspecció i control 
sanitari, atenció hospitalaria, construcció de centres 
d'assistencia primaria i programes d'atenció a proble
mes socio-sanitaris (Sida, drogodependencies, vacunació 
contra el virus d'hepaütis B, i altres). 
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AixÍ mateix, s'han duit a terme uns programes magnífics 
d'acció social, entre els quals destaca el Pla concertat de 
prestacions socials basiques, la gestió de pensions assistenci
als i no contributives, les ajudes a famílies, a infancia, a 
tercera edat, amb el programa més extens de dotacions en 
centres de dia i residencials, aixÍ com també la cobertura 
total d'assistencia a disminucions i discapacitats. 

Pero, per considerar tancat un tema tan important com 
aquest de l'atenció, hem de demanar una vegada més que 
l'Administració central, competent fin s un cert punt, accepti 
el paper coordinador que la Comunitat ha d'exercir, que 
respecti la voluntat emanada d'aquest Parlament sobira i que 
no actul d 'esquena a la planificació elaborada a l'hora d'es
tablir les inversions hospitalaries, que, per favor, no vagi pel 
seu vent tan sois per qüestions de defensa d 'opcions, tal 
vegada partidistes, que ja haurien d'estar superades en aten
ció a la conveniencia de la població i no a altres fins que 
més aviat farien empegueir. 

1 vull fer una menció especial de la necessitat que tenim 
que la competencia en temes de menors arribi definitivament 
i com més aviat millar, i aixÍ completarem la labor que ara 
es fa per delegació. 

1 és en aquest punt, tal vegada sense esperar més, on tal 
vegada convengui entrar a analitzar l'economia en el seu 
conjunt, a examinar com ha evolucionat en aquests darrers 
anys. 

L'economia de Balears ha experimentat en aquests darrers 
deu anys una evo lució notable, que es reflecteix en els princi
pals indicadors macroeconomics i d'activitat. 

En primer lloc, és de destacar l'augment del volum del 
conjunt de l'economia, que s'ha multiplicat per 4 entre 1982 
i 1993. Aquest augment, que és sinonim de creació de rique
sa, ha estat superior al conjunt de l'economia espanyola, que, 
tot i haver experimentat una evolució considerable, ha estat 
un poc inferior a la de Balears, ja que reflecte ix un factor 
multiplicador de 3'6. Correlatiu amb aixo, són les altes taxes 
de creixement del PIE real, que fins al final de la de cada deIs 
vuitanta han estat superiors al conjunt espanyol. Certament, 
a partir de 1989, el creixement balear s'alenteix més que no 
a la resta d 'Espanya, cosa que tanmateix podria indicar un 
avan~ cíclic de la recessió en que després entraria l'econo
mia espanyola els anys 1992 i 1993. De fet, després del pa
rentesi del trienni 1989-1991, l'economia balear pareix resis
tir molt millor que l'economia espanyola l'impacte recessiu 
general. 

Precisant amb més propietat la situació de Balears, és 
convenient referir-se a la crea ció de riquesa, pero expressada 
en termes relatius al nombre d'habitants. Per aixo, és inte
ressant utilitzar les variables PIE per capita, renda per capita 
o renda disponible per capita. La utilització d'una qualsevol 
d'aquestes variables és més o manco indistinta, si se n'exclo
uen certs matisos de definiciÓ. Prescindint d'aquests matisos 
i prenent per aixo el PIE per cap ita com a element de refe-

rencia, destaca el fet que en 1975, per triar una xifra 
qualsevol indicativa, Balears ocupava el quart lloc entre 
les comunitats autonomes d'Espanya. L'any 1983, ja ens 
havÍem situat en el primer lloc, que no seria abandonat 
al llarg de la decada posterior. Fins i tot en el trienni 
més poc positiu que hem esmentat abans, Balears conti
nua ocupant el primer lloc en PIE per capita. En aquest 
punt on convé introduir un matís de la ma de la renda 
disponible. En particular, durant el trien ni 89-91, per
dem la primera pla~a, que ocupavem també des del 83, 
i passam a tenir el segon lloc després de Catalunya. 
Pero, en el 92, recuperam de bell nou la plac;a, cosa que 
pareix coherent amb aquella idea que avan~avem, que 
l'avan~ cíclic és un fet a Balears respecte d'Espanya. 

Una evolució macroeconomica tan destacada s'havia 
de reflectír de qualque manera en l'ocupació i, en efecte, 
així ha estat. Concretament, és pot constatar que I'ocu
pació entre el 80 i el 91 s'ha incrementat en un 30'68%, 
percentatge superior, molt superior, al de l'economia 
espanyola, que ha estat tan soIs del 18'78%. Aquest aug
ment és especialment espectacular en el sector serveis, 
on practicament es multiplica per dos durant el període 
assenyalat. En consonancia amb aixo, hem de fer esment 
de l'augment de la població activa, amb una especia
llssima referencia a la població femenina. En aquest 
sentít, podem dir que, en 1982, la població activa feme
nina era de 70.814 persones i que, en el 89, s'arriba a un 
maxim de 105.549, que després passaria a ser només de 
103.000 el 90 i el 91. El 92 s'aprecia una caiguda, con
seqüent amb una certa volatilitat d'aquest tipus de con
tractacions, pero, en qualsevol cas, la incorporació de la 
dona al mercat de treball és espectacular i dobla grosso 
modo l'incremen t d' acti us masculins. 

En un altre ordre de coses, un indicador que pot 
servir de resum del potencial de l'economia balear el 
constitueix el nombre de passatgers que han vingut i, 
més particularment, el d'estrangers. Sintetitzant: en 
1988 es produeix un maxim de passatgers estrangers 
(6.116.000), cosa que suposa multiplicar per 1 '57 la xifra 
del 81, que havia estat de 3.905.000. Posteriorment, tor
narem a xifres més moderades, 5.329.000 el 1992 i altres 
de similars en els dos anys anteriors, pero, sigui com 
sigui, suposen un augment important sobre el 81. 

ParaHelament, es produeix un augment rellevant en 
el transit nacional, i aixo és indicador d 'una actívitat 
turística en expansió quantitativa, circumstancia que, 
aixÍ mateix, es reflectiria en utilitzar qualsevol altre 
indicador. 

Aquesta panoramica de la situació deIs darrers deu 
anys no podria concloure sense referir-nos a l'evolució 
de les variables des del caire de la demanda. En aquest 
sentit, hem de destacar, per emblematic, el comporta
ment de la inversió, que fins 1990 va registrar nivells 
molt superiors al PIE mateix. Aquest creixement, que es 
va trencar el 91, tal vegada com a reflex del seu propi 
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, it s'ha de concretar en un augment permanent de l'estoc 
~~ ~apital, tant públic com privat, que ha donat solidesa a 
l'estructura economica en general. 

Aixo ens feia exclamar ja d'entrada que, si bé la situació 
economica no és la més desitjable -perque no ho és-, certa
ment era, i ho és, la situació més poc dolenta en el conjunt 
del país. I aquesta afirmació es basa en una raó molt senzi
lla: Balears funciona molt més bé que el conjunt d'Espanya 
perque és molt més competitiva, i és molt més competitiva 
com a conseqüencia de: Un nivell d'internacionalització més 
alt que el de qualsevol altre lloc d'Espanya, gracies a la seva 
dedicació a l'economia turística, gracies a una direcció em
presarial agil i solida i gracies a unes infraestructures que, 
com ja hem dit abans, han estat molt millorades gracies a 
J'esfor~ del Govern balear i d'altres administracions. 

Qüesüons aquestes que han permes un augment de la 
productivitat i un augment de la competitivitat en una activi
tat cIau: el turisme. Per aquesta via, hem mantengut un cert 
grau de creixement, sempre per damunt de la resta d 'Espa
nya, i hem pogut compensar unes situacions poc propícies 
de la indústria i de la construcció, que arrosseguen elllast de 
la poca competitivitat de la pesseta, del tipus el 'interes fora 
de mercat, de la manca de mesures estatals de suport a l'ex
portaci6-, de l'absencia d'una política laboral que permeti 
ajustar a la realitat l'oferta i la demanda, homologant-se a 
Europa, absencia de transparencia deIs mercats. etc. 

Probablement per tot aixo. el Govern d'aquesta comuni
tat, quan ha de ser jutjat, com tots, des de I'exterior, pel 
conjunt de les seves actuacions, rep les millors qualificacions. 
L'OCDE diu clarament que les Balears estan en les millors 
condicions de rellan~ar l'economia, perque, contrariament 
a allo que han fet altres governs d 'altres comunitats, manté 
el nivell més baix de plantilla funcionarial per cada miler 
d'habitants, té l'endeutament més baix en relació amb el PIB 
corresponent de la regió. té el percentatge d'inversions, que 
n'és el més alt, referit al muntant deis pressuposts. 

I tot aixo, en uns moments en que el Govern central, el 
de Madrid, no és capa~ de controlar el seu deficit públic, en 
que es dispara I'índex d'inflació molt per damunt de la 
previsió oficial -i aquests dies n'hem lengut notícies-, en que 
hem vist fer tres devaluacions de la pesseta -cosa que prova 
que s'acceptava i es fomentava una política d'ulls cIucs da
vant el fet diari de viure per damunt de les possibilitats- i en 
que una mala gestió de compra electoral de pau social es 
carrega l'eficacia de l'esfore; solidari de les comunitats riques, 
com aquesta nostra, a la qual s'ha discriminat i es discrimina 
a l'hora de les inversions, de la qual cosa també hem tengut 
notícies molt recentment. 

AIgú probablement pensa que aprofit una vegada més 
aquesta tribuna pe!" lIeure a lIum greuges en temes financers 
o d inversions, ¡que ho faig tan sois pel gusl de fer victjmis
me, de la qual cosa diuen que és el que més m'agrada. Ido 
creguin_me que no és així. La cosa és que les circumstancies 
han fet que m'hagin hagut de donar la raó en tots aquesLS te-

mes, i per demostrar-ho, citaria paraules del propi secre
tari general del PSOE, publicad es en els mitjans de co
municació locals dies abans de comen~ar la campanya 
electoral. Deia el Senyor Joan March: IIDesde el PSIB
PSOE se procurará incrementar las actuaciones de la 
Administración central para antes de las elecciones. Ha
bría que acelerar el plan Borrell, el juzgado, el Parque 
de las Estaciones; mientras que la cárcel, por su costo 
político, es mejor dejarlo aparcado. 11 1 jo, personalment, 
hi afegiria un projecte més: Impulsar les edificacions 
universitaries -se 'n recorden?-, signant a corre-cuita i 
amb qui us parla un conveni, signat de pressa i a tot 
córrer, i mort, logicament, després de les eleccions per 
problemes burocratics que nosaltres ja vare m advertir 
per endavant. Pero valia més una imatge que cent mÍ
tings, vana il'lusió en una comunitat tan petita. I per si 
en queda cap dubte a qualsevol de vostes, d'aixo, ja els 
advertesc que ni el pla Borrell, ni el jutjat, ni la presó, 
ni res de tot aixo és en el projecte de pressuposts que ha 
presentat enguany el Govern. 

I aquesta és la nostra comunitat; una comunitat sana, 
amb moItes possibilitats, que ha triat des de fa moIt el 
camí de ser una comunitat dedicada a I'activitat de l'oci 
com a especialització, pero que té una vocació industrial 
i agrícola d'uns sectors de la seva societat, que han de 
trobar via per mantenir-se i prosperar, en uns casos, i 
com a garantia de subsistencia i supervivencia, en uns 
altres. 

De tota manera, el factor economic no ho és toL El 
progrés sostingut requereix la for~a i la dedicació de la 
nostra gent. La capacitat, la voluntat i la formació deIs 
nostres ciutadans són valors de primer ordre i la cultura 
apareix com l'únic instrument capas; d'identificar la 
nostra personalitat i projectar-nos cap a I'exterior. Dins 
un món internacionalitzat, la substancia espiritual d 'un 
poble neix arran de la seva autentica i profunda arrel 
cultural. Per aixo, el Govern ha dedicat una atenció 
permanent a la nostra cultura, a la formació i a l'oci. 

La 110stra ciutat i els nostres pobles, les cases pairals 
i les més humils, tot respectant I'entorn i l'estil primige
ni de la nostra arquitectura, han anat recuperant i embe
lIint les seves fae;anes. Aquest pla de millorament ha 
arribat al 90% deIs nostres pobles i ha mobilitzat més de 
quaranta ajuntaments i més de deu mil famílies. 

El nostre patrimoni, ric i extens, ha estat objecte de 
convenis que han permes protegir i conservar esglésies, 
catedrals, murades, creus de terme, cIaustres, castells i 
ciutats romanes. D'altra banda, l'art ha trobat el seu 
maxim exponent en les 36 grans exposicions fetes a sa 
L/onja, que acabaran enguany amb l'emblematica expo
sició Miró, dins aquest any dedicat al nostre pintor; les 
45 exposicions de la Casa de Cultura, museus de Mallor
ca, Menorca i Eivissa i les 12 itinerants. 

~~~~==================================================================================== 
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La promoció cultural, a través de la Fundació de la Músi
ca i l'Orquestra Simfónica -fruit d'un autentic pacte cultural
, el conservatori i les escoles de música, han aconseguit una 
oferta musical que mai no s'havia vist, i així podríem conti
nuar amb la literatura -la producció bibliografica de la Con
selleria de Cultura ha estat extraordinaria- i amb la ciencia. 

Aquests anys han estat, a més a més, de prepara ció inten
sa per aconseguir unes transferencies correctes, així s'ha 
elaborat un model educatiu propi, un pla de construccions de 
pistes poliesportives, d 'educació d 'aduIts, de participació en 
organismes internacionals. 

Així mateix, s'han posat les primeres pedres d'una políti
ca sólida d'actuacions culturals, a través de Heis i projectes 
de Hei de próxima presentació en aquesta cambra, tan impor
tants com I'I + D, l'esport, els museus, arxius i biblioteques 
i patrimoni. 

Finalment, dins l'austeritat que ens caracteritza, i amb 
l'objectiu suplementari d'estimular I'activitat empresarial i el 
foment d 'ocupació, continuarem amb el Pla de millorament 
de fa<;anes, amb la construcció d'un nou conservatori, el pla 
de construcció de pistes poliesportives, la construcció d'una 
nova biblioteca i la millora deis arxius i biblioteques, la pre
servació del nostre patrimoni, l'impuls de l'esport base i I~_ 

consecució del famós campus universitari. 

Al capdavall, la cultura és i sera una palanca vital dins el 
progrés sostengut del nostre poble, clau d'una projecció 
europea decidida i la consecució, també com a conseqüencia, 
d 'un turisme de més qualitat. 

Peró pens que no ens hem d 'entretenir gaire més en el 
passat i en el present, ni tan soIs per revisar línia per línia 
o punt per punt l'estat real deIs diferents sectors económics, 
conegut sobradament i valorat possiblement de la mateixa 
manera per tothom, si es vol reconeixer una realitat clara, 
sinó que valdria la pena dedicar uns minuts a com afrontar 
el futur amb decisió. 

Crec que tots volem tenir de bell nou un estat de desple
gament económic i que lluitam per tornar a entrar en una 
fase d'impuls, peró diferent i ben diferenciada de la que hi 
ha hagut els anys passats, no al desenvolupisme urbanístic de 
temps enrera, que ja no tornara perque pens que així ho ha 
decidit la societat balear, i sí a un nou procés, on l'especia
lització, basada en servei, qualitat i preu, ens faci emprendre 
i aconseguir un camí d'activitat económica que doni segure
tat, estabilitat i expectatives. La nostra societat, feinera i 
iHusionada, fara, sense cap dubte, la resta. 

1 crec que aquest Govern, subjectant-se a aquests princi
pis, ha de basar la seva actuació en tres Hnies fonamentals , 
que són les que re giran l'any i mig que queda fins al mes de 
maig de 1995, que ens dura una nova campanya electoral on 
tothom passara comptes de les seves activitats i de les seves 
realitzacions. 

1 aquestes lÍnies mestres són: 

En primer lloc, garantir I'ocupació. 

En uns moments de dificultats, de revisions contínu
es d'actituds passades, de modernitzacions d 'estructures 
productives, d'atenció a nous sistemes i tecnologies, 
garantir l'ocupació és tant com assegurar el pa i la sub
sistencia deis nostres conciutadans. Així com n'hi ha 
que només pensen en mesures correctores, que són 
qualificades com a d 'acció social i que només són pa per 
avui -i encara poc- i fam -molta- per dema, creim sin ce
rament en la recerca d'alternatives que han de venir de 
les mans més diverses, com és ara: 

Aprofundir en les solucions per al Pla de Mallorca. 

Aprofundir en les alternatives a la desip.dustrialitza
ció del Raiguer. 

Aprofitar realment totes les possibilitats de 
col·laboració que ofereixen les directives comunitaries, 
no només aquelles que suposen destrucció d'activitat, 
com a l'agricultura i ramaderia, sinó totes aquelles altres 
que suposen impulsos nous, feina, participació, nous 
plans. 

Objectiu 2, 5B, o plans d'actuació preferent; tot un 
camp on no valen covardies ni excuses, on el Govern 
central té molt a dir sense cap casta de por, on aquest 
Govern ha de fer dedicació especial de recursos moneta
ris i d'esfor<;os polítics, i on els ajuntaments, els consells 
insulars i els particulars han de col·laborar de manera 
decidida. 

Fer realitat el parc d'innovació balear dins el context 
d'un parc tecnológic o megaparc; pot servir ja d'inici el 
projecte aprovat i subvencionat per la Comunitat Euro
pea de Centre balear d 'innovació tecnológica. 

Actuacions sectorials a tots els sectors productius, i 
especialment en aquells que creen més ocupació: co
mer<; i indústries tradicionals i, en general, foment i 
finan<;ament per a la petita i mitjana empresa, com hem 
fet aquests darrers temps, i moltes vegades, que, amb 
tota llibertat, sense els entrebancs d 'una política laboral 
equivocada, doni feina sense hipotecar-se el dema; doni 
feina i cre! riquesa sense haver de tenir por a afrontar 
el futur, gravat per unes legislacions que reclamen ur
gentment una modificació que les acosti a alió que s'usa 
a Europa, a l'Europa moderna i productiva. 

Especial dedicació als temes de formació com a base 
essencial de la professionalització que tan necessaria ens 
éso Una de les respostes més valides a l'hora de corregir 
els actuals efectes negatius de l'estructura económica és 
la formació. Sense formació no es pot oferir qualitat i 
així no es poden aconseguir els tres factor s que, sense 
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ap dubte, ens ajudaran a sortir de la erisi economica: desen
~olupament sostengut, respecte a l'entorn i qualitat. 

Aquesta visió oberta pot ser compartida per tots; per aixo, 
el Govern balear fa esfor.::os -i en continuara. fent- per con
tribuir-hi amb plans i programes de formació ocupacional, 
estructures de suport que ofereixin informació i orientació 
professio~al, ~roje~tes que compten i es com~lemente~ a~b 
els objectlUs 1 el fman<;ament de la Comumtat Economlca 
Europea, que donen uns resultats i unes expectatives que 
objectivament ens fan transmetre un missatge d'optimisme a 
la societat balear. 

Continuarem la política d'impulsar els cursos del Fons 
Social Europeu, les accions en formació professional, les 
iniciatives comunitaries de recursos humans, els programes 
europeus, els estudis i els seminaris. 

Un deIs programes més significatius en aquest sentít és el 
Pla de suport a la modernització del comer<s, aprovat pel 
Consell de Govern dia 21 de maig de 1993, que té eom un 
objectiu principal refor<;ar el suport a les iniciatives dirigides 
a adequar les estructures de la petita i mitjana empresa a les 
noves formes de comer<;, per poder afrontar, en condicions 
de competitivitat, els reptes que el futur ens presenti. 

Una de les quatre línies d 'actuació basiques d 'aquest pla 
és la referent a la formació professional del propi comer
ciant. 

La intensa evolució que darrerament experimenta la dis
tribució comercial, amb un ripid ritme i una gran quantitat 
d'innovacions, obliga a tots els agents que hi intervenen afer 
un gran esfor<; d'actualització per aconseguir millorar la 
competitivitat de les empreses en un context general, en el 
qual el capital huma, la productivitat i el grau de qualificació 
que aquests adquireixen, cada vegada més. el fan condició de 
factors essencials per a desenvolupament de 1 'economia. 

Les empreses hauran d 'acudir, cada vegada més, als nous 
mitjans i continguts de la tecnologia de la distribució comer
cial per aconseguir, a través de la formació , la millora de les 
aptituds professionals del seu personal, per poder realitzar 
una gestió que estigui adequada en e1 context d 'innovacions 
tecnologiques continuades, alta tecnificació de l'activitat i 
molt majar i més forta concurrencia. 

En la línia d'aquest objectiu, l'aprovació del Pla de su
pon a la modernització del comer~ permeté ampliar les 
activitats de formació que des del 1993 desenvolupava ja la 
Conselierja de Comen; i lnclllstria a 1 ambit de la c1istribució 
C,O.~lercial. 1 j aquest garantir l'ocupació n 'és la primera 
\¡Ola, d 'aquest objectju, una segona línia mestra en seri un 
principi cI 'austerhat 

L'increment deIs pressuposts e1 'aquesta comunitat va er 
per a 1993 inferior a la mitjana el Espanya -ja preníem pl:e
caucions_. Per aixo molt probablement hem de veure encara 
el comportament real de ¡'Estat i el de les altres comunitats 

=-

autonomes, perque els que coneixem aixo, pensam que 
només és virtual. La necessitat de reduir-los possible
ment, els nostres pressuposts, per a 1994 sera manco 
dura. Es podran atendre de manera similar les des peses 
socials, encara que no podre m segurament incrementar
les. Pero , més que mai, si volem manten ir les línies de 
comportament que sempre hem impulsat, hem de cercar 
un grau de coordinació d'actuacions, tendent a fer la 
nostra administració encara més austera, si és que aixo 
és possible. Aquí no s'han fet mai dispendis ni en imat
ges personals ni de conjunt, ni cercant projecció exterior 
de les persones ni de1s partits a que pertanyen. No te
nim tampoc més despeses sumptuaries que aquelles que 
la dignitat de la Comunitat exigeix, ni televisió, ni para
fernalies. Així i tot sempre trobarem una manera de fer 
que la des pesa corrent pateixi primer, per poder primar 
així la inversió, la inversió productiva, paraula magica, 
i una manera real de fer ver la línia d'actuació garanti
dora d'ocupació i, per tant, de confian<;a o, dit d'una 
altra manera, de col·laboració a impulsar l'activitat eco
nomica. 

La tercera línia va pel camí de les transferencies. 
Vull fer esment, en primer lloc, del tema d'impulsar el 
traspas de competencies als consells insulars, per dir tan 
soIs que hi ha un calendari fet, un pla acceptat i que és 
un deure que tots tenim. Convidam tothom a empenyer 
tots a la vegada i no a anar contra corrent, pero al ma
teix temps, i sense cap casta de problemes, a impulsar 
l'acció de completar la nostra capacitat d'autogovern en 
complir els pactes d'un compromís signat, que ara és el 
moment de veure si el podem fer realitat. 

Públicament he reconegut, tan tes vegades com ha fet 
falta, l 'esperit aparentment nou del responsable d' Admi
nistracions Públiques, compromes en una tasca que 
entén i que vol dur a terme, si es que els al tres ministres 
el deixen, cosa que ja comen<; a dubtar. Per la nostra 
banda, no tendra més que facilitats: aigües menors, 
Inserso, Feve, Calanova, joc, són un conjunt, a més a 
més de l'educació, que no es pot veure retardat ni un 
dia, ni una hora, ni un minut tan soIs. Esperam amb 
vertadera insistencia que es fixi data per a la proxima 
comissió mixta, que en principi havia de ser fixada per 
als primers dies d'aquest mes. 

Aquesta és la tasca del nou govern, d'unes persones 
coratjoses, iHusionades, lliurades, que han de continuar 
la feina, especialment meritoria, se'n digui el que se'n 
digui, de tots aquells que els han precedit, d'aquells que 
els han deixat un llistó molt alt, i a qui agraim avui la 
seva dedicació, que servira d'estímul, sense cap dubte, 
a qui els segueixen. 

Un govern, aquest, equilibrat, ponderat i segur, que 
vol servir i que accepta exercir la res pública com un 
deure cap als seus conciutadans. Gricies a tots. 



3320 DIARI DE SESSIONS / Núm. 82/ fascicle 1/ 5, 6 i 7 d'octubre del 1993 

Pero de cap manera voldria acabar les meves paraules 
sobre la situació d'aquesta comunitat sense fer referencia a 
un sentiment que aflora dia a dia, que és important i que se 
l'ha de tenir en compte. És un sentiment que no té colors 
polítics, que sorgeix espontaniament. Em referesc a aquesta 
crida feta pels interlocutors de la taula de dialeg, agents 
socials i representants empresarial s , referent a un regim 
economic o fiscal especial i propi de les Illes Balears. Certa
ment, s'ha de reconeixer que som les úniques illes de la 
Comunitat Economica Europea que no disposam d'un tracta
ment economic o fiscal propi que serveixi per impulsar el seu 
desenvolupament sostengut. 1 tot entes des del respecte més 
ampli per al sistema jurídic vigent. La Constitució ja preveu 
que el fet diferencial insular ha de tenir un tractament ade
quat, diguem-ne que compensatori de les dificultats geogrMi
queso 1 Balears és una comunitat autonoma insular, pluriin
sular, que no veu suficientment recollit aquest fet, ni dins el 
sistema de finant;ament ni en els plantejaments polítics 
enfront de les disposicions de la Comunitat Europea. També 
som les úniques illes que són fora deIs objectius 1 i 2. 

Que no pensi ningú que estam promovent un sistema per 
escapar-nos de les obligacions que la solidaritat reclama. Les 
Balears són i han estat sempre solidaries. Han creat riquesa 
i l'han compartida. Han creat ocupació i l'han repartida. Han 
creat un sistema propi de desenvolupament i no l'han guar
dat per a elles, sinó que n'han fet partícips a tots quants han 
demanat ajuda o consell. 

Pero arriba un moment en que la justícia distributiva 
necessita un detall, per exemple, en moments com aquests en 
que el futur i la seva salvaguarda depenen d'allo que sigue m 
capat;os de fer. Aquesta justícia distributiva, per una vegada 
i sense que serveixi de precedent, ens obliga a comen~ar per 
nosaltres mateixos, encara que entenem que no som aliens als 
problemes del conjunt d'Espanya. Pero, en moments de 
dificultat, no se'ns han de demanar solidaritats que llavors 
s'utilitzen a altres bandes per a televisions públiques autono
miques innecessaries, o per a residencies sumptuaries, o per 
a projectes que no representin realment creació de riquesa 
productiva, de la qual tots qualque dia ens hem de sentir 
solidaris i beneficiaris, a més a més. 

Avui no tractaré de concretar aquest sentiment que s'es
campa. Avui tan soIs demanaré a tots els grups polítics, 
agents socials, representants empresarials, tecnics qualificats 
i membres del meu Govern, un seguiment i un estudi rigo
rós, un estudi rigorós que ens digui fins on hem d'arribar i 
fins on tenim raons per arribar-hi; com també, i d'una ma
nera molt especial, quin es són les raons que ens legitimen i 
quines especialitzacions ens són propies i necessaries per al 
nostre futuro 

No volem en absolut mimetismes calculats de compensa
ció com altres comunitats insulars, espanyoles o al tres nacio
nalitats. Volem tan soIs allo que sigui just i convenient per a 
la nostra economia i per aconseguir un futur de progrés i 
prosperitat. Tan aviat com es pugui concretar una proposta 

logica i coherent, prou fonamentada i consensuada, 
aquest Parlament en sera testimoni a l'hora de discutir
la. 

1 amb aixo acab, sen yo res i senyors diputats, conven
t;ut que esta m en el bon camí, difícil, pero segur, que 
ens ha d'enorgullir a tots; si més no, quasi tant com 
m'enorgulleix a mi haver estat partícip en tantes decisi
ons i actuacions. Moltes gracies, Senyores i senyors 
diputats, gracies, Senyor President. 

IAplaudiments). 

EL Senyor PRESIDENT: 

Gracies, Senyor President. Arribat aquest punt, en 
compliment de l'article 168 del Reglament, se suspen la 
sessió, que recoment;ara dema horabaixa a les 16'30 
hores. Gracies a tots. 

EL SR. PRESIDENT: 

S'obre el debat sobre l'acció política i de govern de 
la Comunitat. Entram en el torn d'intervencions deis 
distints grups parlamentaris. EIs torns es faran de menor 
a major i, en conseqüencia, coment;arem pel Grup Par
lamentari MIXT, el qual ha comunicat a aquesta presi
dencia la seva voluntat de dividir-se el torn d'interven
ció entre els tres diputats que componen el Grup MIXT. 
En conseqüencia, té la paraula en primer lloc pel Grup 
Parlamentari MIXT el diputat senyor Peralta. 

EL SR. PERALTA 1 APARICIO: 

Gracies, Senyor President, senyores i senyors dipu
tats. Ahir el Molt Honorable President de la Comunitat 
Autonoma ens va fer una intervenció, de la qual podrí
em dir que, després de les que li hem sentit altres vega
des, almanco jo l 'he sentit en dues ocasions en aquesta 
amb anterioritat, ha estat la intervenció més breu, més 
condensada, de totes les que s'han fet fins ara per part 
del president en un debat com el que es va iniciar ahir 
amb la seva. 

Ens va parlar que la situació internacional no és 
bona, ens va dir que la situació a nivell estatal era de
sastrosa i que -no ho va dir amb tanta claredat, pero ho 
suposem- aquesta gestió desastrosa estatal és a causa, 
fonamentalment, a la pessima gestió del Govern socialis
ta, evidentment, amb la qual cosa crec que coincidim 
plenament. 

Després ens va dir que la situació eco no mica a la 
nostra comunitat la podríem qualificar d'insatisfactoria. 
Crec que podem coincidir també amb aquesta afirmació, 
tot i tenir en compte en el moment actual quina és la 
situació economica que es dóna, sembla que alguns 
sectors podrien haver coment;at no a sortir totalment de 
la crisi pero sí a iniciar aquesta sortida, pel que fa a la 
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nostra comunitat, evidentment. També hi ha una qüestió que 
jo crec que pesa molt en aquests moments, que és importan
tíssima, que són les valoracions que ja es poden comen<;ar 
a fer de quina ha estat la darrera temporada turística que 
hem tingut, en aquest sentit, del sector turístic, en podem 
assegurar que ha tingut enguany uns bons resultats, encara 
que sigui fonamentalment a causa de la devaluació de la 
pesseta, i no per a<;o volem dir que no s'hagi fet, des del 
Govern de la Comunitat, una feina important dins aquest 
sector, una feina important, sobretot pel que fa a les campa
nves de promoció. Fa pocs dies, el conseller de Turisme ens 
d~ia a una compareixem;a que va fer en comissió que feia 
falta que aquesta promoció es fes fent una unificació d'esfor
<;os deIs diferents vectors que incideixen en el sector, tant 
a110 que són institucions com a110 que són els empresaris 
turístics i les seves organitzacions, i, per una altra banda, 
que ac;o s'havia de fer fonamentalment no tan soIs per coor
dinar aquests esforc;os per obtenir uns millors resultats amb 
el que és la promoció en si, sinó també per rendibilitzar 
millor les disponibilitats economiques que des del Govern es 
podien disposar per a aquesta promoció. Per tant, en aquest 
sentit, els resultats d'enguany del sector turístic els podem 
qualificar d'uns bons resultats i que, evidentment, la gestió 
del Govern hi ha tingut una certa influencia -per que no dir
ho-, en tot a<;o. 

No obstant a<;o, en aquesta gestió del turisme, podríem 
dir que hi tenim un punt negreo bé. jo no volia dir un punt 
negre, encara que ja ho he dit, volia dir un punt gris, al qual 
ara em referiré. Ens hem de felicitar en primer lloc perque 
el Govern hagi presentat i posat a exposició pública el Pla 
d'ordenacio de l'oferta turística de Mallorca, que era un deIs 
temes que hi havia pendents i que moltes vegades havia estat 
reclamat des deIs diferents grups de l'oposició, jo crec que 
també des de moltes parts del propi sector turístic s'havia 
demanat que a<;o es dugués endavant; pero, aquest punt gris, 
que no seria del tot negre, perque llavors ho veurem en el 
moment en que es discuteixi, en el moment en que es pre
senti les resolucions, la veritat és que, en aquests moments, 
tot i que el Parlament va prendre un acord en l'anterior 
debat, l'any passat, com aquest, que en el termini d'un any 
es posarien en marxa o s'haurien fet totes les feines i s'hauri
en posat en marxa els POOTs d'Eivissa i Formentera i de 
Menorca, a<;o no s'ha fet i creim quéés una qüestió que s'ha 
de manifestar aquí i que s'ha d'exigir -per que no dir-ho
que es prengui la maxima consideració en aquest tema per
que creim que és un tema vital i fonamental per al futur del 
~ector turístic, en aquest cas a les illes menors, creim que és 
l~portantíssim que a<;o es tingui en compte i constatar que 
hl va haver aquest incompliment, que no es va fer l'any 
aguest tal com havia aprovat el Parlamento 

Soro a punt en aquest moment de l'aprovació de la decIa
ració -em referiré molt concretament a l'illa de Menorca- de 
l'illa de Menorca com a reserva de la biosfera, creim que 
l~oder tenir aprova t aguest pla d ordenació el més avíat P 0 5-

slble ajudaria, conjuntament amb aql1est~ declaració de Me
nOrca Com a reserva de la biosfera aq uest retare! que té o 
que havia experimentat aJ lIarg el una serie d'anys, peJ. que fa 

al sector turístic de l'illa de Menorca, cree que es podria 
recuperar en emprar aquestes dues palanques aquest cert 
retard que es duia en el sector turÍstic a Menorca res
pecte de la resta de les illes. 

Economicament parlant, he de felicitar-los, a voste, 
Senyor President, i al seu Govern, fonamentalment al 
seu conseller d 'Economía i Hisenda, per les gestions i 
l'activitat que ha fet, sobretot per les reunions que ha 
mantingut a Madrid, i l'actitud ferma mantinguda per 
assolir la gestió del 15% en igualtat, d'una forma identi
ca, amb la resta de comunitats autonomes i que hi ha
guessin greuges comparatius pel que fa a la nostra co
munitat. Crec que en aquest sentit s'ha mantingut en 
una actitud ferma i a<;o també s'ha de constatar. 

També ens hem de felicitar, i crec que és important, 
no és la primera vegada que es diu, pero que ahir, en el 
discurs del president, es parlés o es digués molt alt i 
molt ciar que es de mana un tractament fiscalment i 
economica diferenciat per a la nostra comunitat. En 
aquest sentit, voste i el seu Govern tindran sempre el 
meu suport per lluitar o per reivindicar aquest tracta
ment diferenciat, creim que a<;o és importantíssim des 
del punt de vista economic per sortir d'aquest endarre
riment que tenim respecte d'altres comunitats i llevar 
aquests greuges comparatius, als quals ens tenen sotme
sos des de Madrid. 

En altres materies, com són sanitat, assistencia soci
al, ordenació de territori, governació, indústria i co
mer<;, haver iniciat posar ordre en el funcionariat de la 
Comunitat Autonoma, des de la Conselleria de la Fun
ció Pública, ha de rebre també el meu total suport en 
les feines que es fan en aquesta direcció per part de 
totes les conselleries. Així mateix, esper que, tot i els 
anuncis que avui s'han produi"t, es produeixi un com
pliment en el calendari de transferencies als consells 
insulars; creim que aquest és un tema també fonamen
tal. 

També hi ha una altra qüestió, que esper que hi hagi 
uns bons resultats o que al manco hi hagi resultats de les 
diferents reunions que es vénen mantenint en la mesa 
del diaIeg social. 

Abans de l'estiu, Senyor President, voste va fer una 
profunda remodelació del seu Govern i va posar en el 
seu Govern un equip jove que ha obert moltes esperan
ces, per les primeres passes que ha comen<;at a donar. 
Crec, sens dubte, que possiblement el seu desig hagués 
estat fer-ne una remodelació molt més profunda, encara 
que l'obvietat de la situació no l'ha permesa. Molts són 
els temes pendents a resoldre encara i que la forma de 
com es fa o no es fa no té, en aquest cas, la meya apro
vació; em referesc, des de la meya perspectiva de Me
norca, al sector primari, amb una atenció molt minsa 
respecte d'aquests aspectes del seu Govern i, per una 
altra banda, hi ha una serie de temes pendents que són 
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sagnants, com són la posada en marxa del museu de Menor
ca, el desallotjament de Cales Coves, les dec1aracions de bé 
d'interes cultural, entre d'altres. No obstant a<;o, allo que 
s'ha dit darrerament determina, pel que s'ha dit en primer 
lloc, que aprovi, amb alguns matisos, amb alguns aspectes 
diferenciats entre conselleries, globalment, la seva gestió i la 
del seu Govern, mentre continul així, tal com ha comen<;at 
aquesta nova tasca i tractant d'esborrar aquests punts negres, 
no en diria negres -ho torn a repetir-, grisos, que havia es
mentat aquí en fer un petit esbós deIs temes la importancia 
deIs quals crec que era fonamental dir. 

Senyor President, compti amb el meu suport per davant 
de qualsevol crítica i actituds demagogiques que es mante
nen per part d'alguns altres diputats o d'alguns altres grups 
i partits polítics presents en aquest Parlamento Moltes graci
es. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, senyor Peralta. Té la paraula el senyor Vidal per 
un torn de deu minuts. 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Gracies, Senyor President, Molt Honorable Senyor Presi
dent de la Comunitat Autonoma, senyores i senyors diputats. 
Quan ens trobam en l'equador de la present legislatura i en 
aquest debat sobre l'estat de la nostra comunitat autonoma 
o de l'acció política i de govern de la propia comunitat, 
parl, avui aquí, exc1usivament com a representant de la 
Federació d'Independents d'Eivissa i Formentera. Per aixo, 
com l'any passat, em referiré molt especialment a un aspecte 
concret de l'actuació realitzada i la que preveu per al futur 
l'executiu balear respecte deIs consells insulars, sense deixar 
de banda el que va ser el tema central de la intervenció del 
Molt Honorable President en el pIe d'ahir, la situació econo
mica actual de la nostra comunitat autonoma i les se ves 
perspectives de futur. Comentarem, en primer lloc, aixo 
últim en relació amb el que va dir ahir el president. 

En qualque cosa, no massa, va diferenciar-se el seu dis
curs d'enguany del de l'any passat. En aquesta oportunitat, 
va reconeixer que patim una crisi economica, no tan greu 
com la que sofreixen els altres indrets de l'Estat espanyol, 
pero crisi economica, i aixo és cert, pero també ja sap que 
es diu que el tort -el tuerto, en castella- és el rei en el país 
deIs cecs, pero continua sent tort, o sigui, que només hi veu 
d'un ull. Per aixo, a pesar d'aquesta realitat i d'aquesta crisi 
economica, tal com sona i no amb la disfressa de qualificar-la 
com fa un any de simple crisi financera, aixo d'anomenar les 
coses pel seu nom -repetesc- no deixa de ser una passa enda
vant i així ho reconeixem. Va fer menció, el Senyor Presi
dent, a alguns aspectes positius de la seva gestió de govern i, 
des de la nostra postura d'oposició lleial i constructiva, hem 
de reconeixer-li les millo res en infraestructures, quant a la 
xarxa de carreteres i sanejament així com les dutes a terme 
en parts dependents de la Comunitat Autonoma i també en 
l'entorn de les platges, si bé aixo no ens ha de fer oblidar 

que dins la nostra comunitat autonoma -d'aixo, en par
larem més endavant- hi ha també desequilibris en 
aquest aspecte. 

Pero en allo que no ens va satisfer prou va ser en el 
que es refereix a política hidraulica i protecció del medi 
natural. Hem de dir-li que no basta, en el primer tema, 
amb fer net torrents i projectar potabilitzadores, encara 
que aixo sigui important, ja que una satisfactoria políti
ca d'aigües a una comunitat insular no es pot fer sense 
descentralitzar els organs executius que l'han de posar 
en practica. 

En la protecció del medi natural, no és suficient 
estar alerta i controlar els incendis forestals, és necessari 
també defensar els nostres boscos i els nostres espais 
natural s d'altra mena de depredacions, d 'altres atemptats 
a la nostra riquesa natural, al nostre patrimoni paisat
gístic. Pensem en allo que es pot fer per evitar que es 
cremin els boscos, pero, per recuperar els que s'han 
cremat també, pero no oblidem que també s'ha d'evitar 
que es destrueixin i que llavors no es restaurin, per 
exemple, amb l'explotació de pedreres, moltes vegades 
sense massa control, i sobretot que no es pot continuar 
destruint espais naturals, ni tan soIs mitjan<;ant trucs 
molt d'actualitat, que tenen noms com el d'aldees in
tel-ligents i que només podran servir per enganyar cre
duls i per, a la millor, fer canviar aixo que hem tengut 
fins ara de pagar royalties als italians pels seus invents, 
perque aquests trucs intel-ligents, de llestos, on sempre 
hi ha italians pel mig, crec que poden fer que siguin ells 
els que ens hagin de pagar royalties a partir d'ara. 

Pero, apart de la broma, voste, Senyor President, 
dei a ahir molt c1arament, i amb aixo estic completament 
d'acord, que no arnés desenrotllisme urbanístic quan es 
referia a la necessitat d'un desplegament economic basat 
en altres alternatives. Per cert, jo li vull dir que tal vega
da no es va aprofundir molt en el sector del comer<;, tal 
vegada, en aquest aspecte s'hauria d'haver fet una men
ció a aquest pla d'equipaments comercials que esperam 
i del qual estam segurs que es dura endavant. 

Per tant, voste es va referir, per a aixo tendra tot el 
nostre suport quant a les accions que va anunciar, a la 
prioritat per garantir l'ocupació laboral com a primera 
referencia als seus objectius de futur. El turisme no el 
podem oblidar tampoc, la seva referencia és correcta, 
pero, des de la perspectiva de la formació política a la 
qual represent, li he de recordar, perque és una realitat 
i aixo ho hem de dir amb tota lleialtat també, que som 
quatre illes, que en turisme som competidores entre si, 
i que ha de buscar fórmules perque no es produeixin 
alguns retards, que jo no els atribuesc a mala voluntat, 
pero que són evidents, per exemple, el Pla d'ordenació 
de l' oferta turística d 'Eivissa, F ormentera i Menorca, 
per al qual es va donar el termini d 'un any al Govern 
-supos que no era un recado a la madre superiora, com 
diu el seu amic senyor Huguet-, estaria enllestit. ( ... ) 
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també va dir que el 1994, per fer front a la crisi, tan sois 
seran ateses complidament les despeses socials i que l'austeri
tat seria la norma de l' Administració de la Comunitat Auto
noma, sense que s'hi deixassin de dur a terme inversions 
reals productives, amb aixo estam d'acord; pero aquí cal 
preguntar, en aquest aspecte cal preguntar si es pot qualificar 
com a tal, d'inversió productiva, la que duu a terme el seu 
Govern amb la eomplicitat del Consell cl 'Eivissa -o viceversa
en la eonstruceió en aquella illa d 'una inneeessaria seu de 
deu mil metres quadrats d'edificació, una edificació futura 
que generara despeses corrents i que és completament des
proporcionada, perque la burocracia excessiva que compor
tara, que no acaba precisament amb I'exemple que en va 
posar ahir el Senyor President, quant que a Balears hi ha el 
funcionariat menys nombrós de tot I 'Estat, perque ja em 
diran, aquesta relació de funcionaris que s'hauran de ficar 
dins aquesta seu amb els 570 quilometres quadrats d'Eivissa. 

Hem deixat per últim lloc allo que per a nosaltres és 
prioritari, el tema de les transferencies, tant pel que fa al 
traspas de competencies als consells insulars, sobre el qual va 
passar ahir de puntetes el Senyor President, pero, natural
ment, i no per fer un joc de paraules, avui, i no de puntetes, 
perque ha estat per una veu femenina, hem tengut una bona 
notícia a aquest respecte, aixo fa que aquesta noteta que 
m'he preparat avui, la- veritat, em serveixi de poc, l'havia 
preparada avui matí abans de coneixer aquesta bona nova. 

No obstant aixo, he de dir que em complau que allo que 
vaig dir I'altre dia -ara el Senyor President m'ha ences el 
llum groc- sobre que aquell llum verd d'esperan<;a que jo 
havia entrevist en la reunió que varem tenir tots els grups 
amb la Senyora Vice-presidenta s'ha confirmat i que aquell 
projecte de llei, del qual varem dir, amb tota lleialtat i since
ritat, que el consideravem un casus belli; per aixo feiem la 
broma en pregonar un poc allo que passava a Rússia, d'on 
Som un poc lluny, la veritat, esperavem que el Senyor Presi
dent del Govem retiraria els tancs que amena<;aven el Parla
ment, bé, els tanes, que de vegacles fins i tot s'ajuclen d'algun 
franctirador, afortunadament ha estat retirats i, per tant, jo 
no tenc cap inconvenient a retirar també les bassetges i a 
col, laborar en tot allo que faci falta perque vagin endavant 
-acabaré prompte, Senyor President. llavors tendrem oportu
nitat de continuar- aquestes transferencies als consells insu
lars, i aquí, si m'ho permet, I'únic que voldria dir és que no 
es confongui allo que és el traspas de competencies als con
sells insulars, crec que és una feina que hem de fer tots els 
pOlítics la d'informar a aquest respecte, aixo es fa mitjan
<;ant la Comissió Tecnica Interinsular, amb allo que és I 'e
xercici de competencies perque aquestes materies siguin 
transferides o delegades als consells insulars. És a I'exercici 
de competencies o al control de I'exercici de competencies 
a alIo que es refereix aquest projecte de llei. del qual hem 
tengut la bona nova que ha estat retirat i que, si ho recorden 
VOstes, senyores i senyors diputats, fins i tot alguns de la 
pre l11sa els quals algunes vegades també escolten les meves 
Il1lervencions varem demanar que per favor es retiras ja en 
el primer envite, ho dic en casteUa perque se m'entengui, el 
varen retirar, ara s'ha fet cas a rectificar el ( ... ). Per tant, 

Senyor President, si m'ho permet i si tenim fe, com en 
el misteri de la Santíssima Trinitat, un sol deu i tres 
persones diferents, si tenim fe en aquesta comunitat 
autonoma, una, pero trina, als consells insulars, i m'atre
vesc a dir que quant a illes, quatre, pero així I'acudit no 
em sortiria, tendra el meu suport i el de la formació 
política a la qual represento Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, senyor Vida!. Per tancar aquest tom, té la 
paraula el diputat senyor Pascual i Amorós. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Senyor President, sen yo res i senyors diputats. Com 
tots vostes saben, des del passat 8 de maig, Unió Mallor
quina té tres diputats en aquesta cambra, un deis quals, 
la Senyora Munar, és la presidenta del partit. 

Unió Mallorquina desitjava que fos precisament la 
Sra. Munar qui intervingués en aquest debat i volem 
agrair a totes les forces polítiques de l'oposició ... 

EL SR. PRESIDEr-U: 

Senyor Pascual, se cenyeixi a la qüestió, Ii record que 
dins aquesta cambra es funciona per grups parlamen
taris, no per partits polítics. Se cenyeixi a la qüestió, per 
favor. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sí, Senyor Presiden!. Sembla que hi ha alguns deter
minats interessos en posar dificultats a Unió Mallorqui
na, pero Unió Mallorquina és un partit que no es mOll 
per interessos ... 

EL SR. PRESIDENT: 

Senyor Pascual, se cenyeixi a la qüestió; és la segona 
vegada que li faig I'observació. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Mol tes gracies, Senyor President. Perdoni, Senyor 
President, pero som d'Unió Mallorquina, a mi em sap 
greu. 

Senyor President del Govern, el seu discurs d'ahir 
pot ser dividit en tres blocs. Un primer bloc, que, per 
cert, va ocupar més de la meitat de la seva exposició, va 
consistir en una descripció del que ha passat durant 
aquests deu darrers anys i una analisi de la situació 
economica actual de les Illes Balears respecte el 'Espanya 
i d'Europa. 

~~~~================================================================================== 
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Estam d'acord amb les xifres, coeficients i percentatges 
que voste va donar durant la seva exposició, i és més, hem 
d'alabar la sinceritat que va tenir, per exemple, quan va 
reconeixer que l'any 1983, any en que voste va accedir a la 
presidencia del Govern, les Illes Balears ja s'havien situat en 
el primer lloc de les comunitats autónomes espanyoles en 
renda per capita. 

Aixó demostra un reconeixement que el principal respon
sable de la creació de riquesa a la nostra terra ha estat la 
societat civil i que no únicament els governs diversos presi
dits per voste han contribuit a la creació d'aquesta riquesa, 
sinó que també ho ha fet el Govern preautonómic. 

Així mate ix li volem agrair aquí, en aquest moment de 
la nostra ana.lisi del seu discurs, que hagi destacat com una 
part positiva de la labor desenrotllada pel seu Govern la tasca 
de la Conselleria de Cultura, que membres del nostre partit 
han tengut l'honor i la responsabilitat de dirigir 
co¡'¡egiadament amb tots els membres del seu Govern. 

Una de les coses que voste apunta a l'actiu del seu Go
vern és la millora de les infraestructures que durant aquests 
deu anys s'han produit a la nostra terra. 

Aixó és cert pel que fa a les carrete res o a les obres de 
sanejament i depuració d'aigües residuals i també, per exem
pie, a les obres d'embelliment de les zones turístiques, enca
ra que en el camp de les infraestructures queden llacunes, 
importants algunes, segurament per problemes amb l'Admi
nistració central a vegades i també algunes altres per no 
dedicar prou esment a uns problemes que dia a dia s'han 
agreujat. 

Més tard em referiré al problema de l'aigua, maxim 
exponent del que acab de dir. 

El segon bloc del seu discurs duia per títol "El futur" i, 
com he dit, és manco desenrotllat que el primer. 

S'ha de constatar que sembla que s'ha produit algun 
canvi en la seva manera de pensar -can vi positiu- quan diu 
que no al desenvolupisme urbanístic de temps enrera i sí a 
un nou procés on l'especialització basada en servei, qualitat 
i preu ens faci emprendre i aconseguir un camí d'activitat 
económica que doni seguretat i expectatives. 

Li he de recordar, Senyor President, que, al llarg d'a
quests deu anys, on hi ha hagut més discrepancies entre el 
seu partit i Unió Mallorquina ha estat en l'ordenació del 
territori, precisament perque Unió Mallorquina no ha volgut 
en cap moment el desenrotllisme urbanÍstic que en alguns 
casos es volia afavorir des del seu Govern. 

Hem d'esperar, per tant, que aquest nou i jove Govern 
sigui tot el sensible que fa falta respecte de la defensa de la 
natura que la societat balear demana. 

Senyor President, per a la lluita contra la desocupaci
Ó, per a l'augment de l'austeritat del seu Govern i per a 
la descentralització, tant de l'Estat cap a la Comunitat 
Autónoma com d'aquesta cap als consells insulars, ten
dra tot el suport d'Unió Mallorquina perque entenem 
que l'atur és el problema més greu i que més preocupa 
als nostres conciutadans, perque en temps de crisi eco
nómica profunda com els que vivim, com a mínim, 
s'han de congelar els imposts, aixó vol dir que s'ha de 
gastar poc i bé, i perque la descentralització política és 
un deis fets més importants de l'acció política per a un 
partit nacionalista com UM. 

Esperam que el projecte de pressupost que entrara 
aquest mes en el Parlament contendra la traducció en 
xifres, en pessetes, d'aquests principis aquí ahir anunci
ats. 

Ara bé, fa falta parlar de les mancances que trobam 
en el discurs que va fer ahir. 

Senyor President, voste va parlar ahir de progrés sos
tengut del nostre poble, vull fer emfasi en la paraula 
sostengut perque és la que ha de fer possible el benestar 
deis nostres conciutadans. 

Efectivament, hem vist com des de 1985 a 1989, 
aproximadament, les Illes Balears han gaudit d'un aug
ment de Producte Interior Brut més gros que el de l'Es
tat, en canvi, els anys següents -90, 91, el 89 crec que 
també hi entra- el creixement ha estat inferior, per ser 
l'any 1992 una miqueta superior i amb tota probabilitat 
el 1993 sembla que també sera superior. 

Aixó denota precisament que fa falta un gran esforc; 
des del Govern balear, des de la Comunitat Autónoma, 
des de les institucions de les Illes Balears, per cercar un 
nivell d'activitat económica molt més constant, molt 
més estable i que no tengui els alts i baixos que hem 
patit els darrers anys. 

Avui, per exemple, el sector de la construcció esta en 
profunda recessió, per tercer any consecutiu, i pensam 
que aixó és conseqüencia de l'excés de construcció que 
hi va haver en el quadrienni 1987-1990, o sigui, l'excés 
d'activitat d'aquest quadrienni és una de les causes més 
importants de la recessió d'avui, no l'única, evi
dentment. 

Per tant, el Govern de la Comunitat Autónoma ha de 
prendre mesures per donar tota l'estabilitat que es pugui 
a un sector tan important com el sector de la construcci
Ó. 

D'altre costat, també des del seu partit, repetidament 
s'ha demanat i es demana seguretat jurídica en el camp 
de l'urbanisme i únicament es pot assolir aquesta si 
tenim plans estables en el temps i no dependents del 
teixir i desteixir deis govern successius. 
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La llacuna més important d'aquests deu darrers anys, als 
quals voste passava revista, és l'absencia d'unes directrius 
d'ordenació territorial consensuades al maxim i que esta
bleixin un model territorial estable, que ha de ser conseqüen
cia d'un model economic per a les Illes Balears. 

No es pot deixar acabar aquesta legislatura sense que 
s'hagi discutit en el Parlament, i a ser possible consensuat, el 
model economic i territorial al qual les Illes Balears s'han 
d'encaminar el que resta d'aquest segle i el comen~ament del 
segle XXI. 

Unió Mallorquina vol, Senyor President, que aquest Parla
ment discuteixi ben aviat els criteris de les futures directrius 
d'ordenació territorial i que I'avan~ d'aquestes sigui exposat 
al públic durant la present legislatura, perque aquesta és una 
feina de primera magnitud per aconseguir un procés socio-e
conomic sostengut i sostenible. 

Senyor President, hi ha dos temes concrets que són ob
jecte de la nostra gran preocupació, un n'és el deIs incendis 
i l'altre la manca d'aigua. 

No basta, Senyor President, amb dir que els incendis q~e 
hem patit enguany -l'any més desastrós- es poden considerar 
com una calamitat. Esperavem l'anunci d'un conjunt de 
mesures, sobretot de caire preventiu, per evitar que l'any que 
ve es produeixi una altra calamitat. Unió Mallorquina pensa 
que els doblers gastats per evitar els incendis forestals consti
tueixen una primera necessitat de les nostres illes. 

També esperavem l'anunci el'unes pro postes ele solució 
als greus problemes de manca d'aigua potable per a la pobla
ció, tant en quantitat com en qualitat. 

Unió Mallorquina pensa que és absolutament necessari, 
que seria molt ben vist pels nostres conciutadans, que les 
administracions públiques fessin un esfor~ economic per 
disminuir les perdues de les xarxes de provelment d'aigua, 
disminuir les perdues. 

Així mateix, dins Unió Mallorquina existeix preocupació 
perque el transvasament de recursos hídrics des de sa Ma
rineta cap a Palma-Calvia o AndraÚ¡ no hipotequi el desen
volupament economic de Llubí, Muro, Santa Margalida, 
Petra o Ariany i que fomenti el creixement urbanístic de la 
badia de Palma. 

Les directrius d 'ordenació territorial han de recollir el 
principi que tot creixement urbanístic ha de comptar amb 
els recursos hídrics necessaris sense que pugui fer-se en 
perjudici d'altres comarques o indrets, normalment més 
deprimits. 

El tercer bloc del seu discurso Senyor P res ident que en 
reaJi tat consti tueix la cJoenda és la cricla als gru ps poLí ticS 
?ge1 ts socials, representants emp resarials tecn ics qllali fica ts 
: .. rne~lb res elel seu Govern a fer un seguiment i UIl estucli 
19oros que ens legitimi a " hora ele so l' li citar c1e l'Estat un 

regim economic i fiscal especial i propi ele les Illes Ba[e
ars. 

Respecte a aquest punt, Senyor President, Unió Ma
llorquina fara tots els esfon;:os perque les Illes Balears 
puguin gaudir d'un regim economic i fiscal que sigui 
conseqüencia del fet diferencial de la nostra economia 
així com del fet c1e la insularitat. 

No debacles, Unió Mallorquina va proposar a la re
forma de l'Estatut d'Autonomia de 1991 la inclusió de 
l'artic1e 54 bis que, de ser aprovat per les Corts Gene
rals, possibilitaria la posterior negociació el'un concert 
economic Estat-Illes Balears. 

Pero, al mate ix temps que satisfets pel seu anunci, 
estam preocupats per l'actitud del Partit Popular a nivelI 
estatal. 

Veu factible, Senyor President, que el Partit Popu
lar. .. 

EL SR. PRESIDENT: 

Senyor Pascual, acabi, per favor. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sí, Senyor President, acab tot d'una. 

Veu factible, Senyor President, que el Partit Popular 
de Madrid pugui en algun moment donar suport afer 
que les Illes Balears tenguin un regim economic i fiscal, 
especial i propi? 

Per acabar, Senyor President, em permeti que li re
cordi que el fonament més salid d'una coalició electoral 
entre dos partits és el respecte mutu que ambdós es 
tenen. 

En aquest sentit, Unió Mallorquina es congratula de 
l'anunci que la vice-presidenta del seu Govern ha fet 
avui matí de la retirada del projecte de llei sobre l'exer
cici ele les competencies transferides o delegades als 
consells insulars, perque el desenvolupament institucio
nal derivat de l'Estatut s'ha de fer per consens i s'ha de 
dur a una autentica descentralització política de la Co
munitat Autonoma. 

Ara bé, no sempre en el passat el Partit Popular ha 
tengut el respecte a Unió Mallorquina que un soci de 
coalició es mereix. En qualsevol cas, aquest debat no és 
l'adequat per parlar d'aquesta qüestió amb caracter 
general, pero sí li he de dir, Senyor President, que Unió 
Mallorquina espera que emprara tota la seva influencia 
i capacitat de convicció perque la proxima vegada pugui 
ser la presidenta d'UM qui parli en nom d'aquest partit. 

~~~~====================================================~============~=== 
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EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, senyor Pascual. Per a la contestació, té la pa
raula el Senyor President de la Comunitat. 

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

Gracies, Senyor President, senyores i senyors portaveus, 
em correspon parafrasejar, en aquest cas, el meu bon amic 
senyor Cosme Vidal i respondre així a un grup tot sol i tres 
persones. Un grup i tres persones que, al meu veure, han 
expressat de qualque forma una serie de coincidencies i 
algunes discrepancies. Tant és així que crec que la contesta
ció podria ser possiblement la mateixa, exactament la matei
xa, per a tots tres. 

Acceptar, de qualque manera, aquelles advertencies que 
fa el grup al qual representa el senyor Peralta en aquells 
temes que fan referencia a gestió de turisme, acceleració -
com ha fet també el senyor Vidal- del POOT per a Menorca 
i per a Eivissa, per la influencia que aixo pugui tenir, tot i 
que justifica que la tramitació que ha tengut, el debat i dis
cussió, el de Mallorca, al llarg d'aquest any, segurament 
redundara en benefici d'una més rapida possibilitat d'actua
ció a les altres illes. 

Respondre igualment a aqueixa felicitació per la seguretat 
que hem mantengut en la defensa d'aquells principis de 
corresponsabilitat fiscal, que eren indispensables a 1 'hora de 
tractar un tema com el de la cessió del 15% de l'IRPF. Hem 
fet menció aquí, avui i ara, i molt breument, que si en cap 
moment de la meya intervenció va sortir aquell tema és 
perque realment no sabia quina part de la pel-lícula contar
los, si la primera, si la segona, si la d'avui matí a darrera 
hora o la que ens contín dema, just abans del ConselJ de 
Política Fiscal i Financera, perque són quatre pel·lícules 
diferents i no volia que em diguessin que hi havia una 
peJ-lícula de bons i una de pillets, una de pillets i una de 
bons. Per tant, hem fet en tot moment, en aquell tema, de
fensa a ultran<;a d'allo que hem considerat que era bo per a 
Balears, independentment de qualsevol altra consideració, i 
em sembla poder avan<;ar que aquell tema ha de continuar 
rodant encara molt més abans de donar-hi una contestació 
definitiva. 

Agrair a tots dos que hagin entes la modificació o la 
retirada de la Llei reguladora de les competencies deIs con
sells insulars amb merits a aquesta repetida manifestació per 
part del nostre grup d'intentar consensuar-la; tant quan es va 
presentar com després, quan s'ha continuat aquesta tramita
ció, no eren meres paraules sinó que es tractava indubtable
ment d'aconseguir, a través d'aquest consens, que hi pogués 
haver el maxim d'opinions conjuntades respecte d'aquell 
tema. 1 si aixo fa que el debat posterior que hi hagi dins 
aquest propi Parlament amb les comissions que faci falta 
arriba a una so lució que és bona per a tots, ens en congratu
larem, sempre que, aixo ho deix ben clar i ja per anticipat, 
vull anunciar aixo no entorpid. de cap manera la continuHat 

d 'un calendari de transferencies als consells insulars, 
perque creim que és impropi, en aquell moment, aturar 
un procés tan esperat, tan desitjat i tan necessari. 

Jo voldria manifestar tant al senyor Vidal com al 
senyor Peralta que tot allo que puguem sempre atendre, 
all0 que les veus del seu grup parlen per la seva boca 
respecte de les illes menors i deis conceptes generals de 
l'administració d'aquesta societat nostra, d'aquesta co
munitat nostra, sera ben ates perque veim que va des de 
les vi es del que és positiu, tant a un com a l'altre. 

Respecte del senyor Pascual, jo voldria que enten
guessin -jo ho comprenc així- que ha hagut de fer greus 
equilibris perque el Senyor President no li llevas la pa
raula avui, perque ( ... ) jugar moltes vegades males passa
des, avui érem en una d'elles. Com a portaveu, li dic 
amb tota claredat que he rebut el missatge contengut 
dins la seva intervenció, en nom de qui ve, que el don 
per rebut en allo que té de positiu, en allo que té de 
crític i en allo que té de diferenciador, perque no hi ha 
cap dubte que la suma de criteris, la suma d'idees i la 
suma de principis, logics uns, de conveniencia política 
uns altres o de recercada diferencia algun, fan que, en 
aquell moment, sense haver d'entrar ni a rebatre'ls ni a 
explicar-ne la diferencia, i molt menys a combatre'ls, em 
faci exclamar que dins les reunions, dins aqueixes reuni
ons internes de partit a partit, com així ho fan aquells 
que tenen entre si un respecte mutu, podrem treure 
endavant una suma molt més positiva de les actuacions 
que com a Govern, com a comunitat, tothom espera de 
nosaltres, i tan soIs em limitaré a fer aquí pública una 
contestació amb una sola paraula a una pregunta molt 
concreta i molt determinada sobre el meu grup a nivell 
nacional, en tant que em compromet, i aquesta contesta
ció és només sí. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, senyor Cañellas. En torn de replica, senyor 
Vidal, té la paraula. 

A causa que són dos els que intervendran, el toro de 
replica és de cinc minuts. 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Gracies, Senyor. President, no he sortit a la tribuna 
perque cinc minuts rendeixen per fer el despla<;ament. 

Bé, en la meya primera intervenció, Senyor Presi
dent, he deixat, perque pensava ja que sortiria el tema, 
la referencia a aquest suport que voste va demanar a 
tots els grups per obtenir almenys una comprensió, per 
obtenir un regim especial fiscal i economic propi de les 
Illes Balears. Naturalment que estam al seu costat per
que ens comprenguin des de l' Administració central, i 
només li voldria dir que aixo, que és una realitat geo
grafica, aquesta composició o aquesta identitat de comu-
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nitat pluriinsular, ho tendrem més faeíl de fer comprendre 
a l'Administració central si nosaltres ho entenem entre nosal
tres, i per aixó, sempre els meus esfon;os van destinats a aBó 
mateix. Si la Comunitat Autónoma ho compren dins la pró
pia comunitat respecte de les quatre illes que la integren, 
sera molt més fkil que ho facem entendre a l'Administració 
central. 

Quant a la seva referencia , que enguany també s'ha dife
renciat de I'any passat, perque ens va dedicar exclusivament 
a cada un deis components la seva replica, i enguany ha dit 
aBo que en parafrasejar un poc alió que he dit sobre aquest 
misteri de la SantÍssima Trinitat i de la Comunitat Autóno
ma, nosaltres també érem un grup únic i tres components; 
bé, Molt Honorable i habil Senyor President de la Comuni
tat Autónoma, ho ha dut aquí, peró, ai , Senyor President, si 
la nostra comunitat autonoma arriba a ser una comunitat 
autonoma mixta com és el Grup MIXT, més que aixo. 

Llavors, jo tampoc no m'he referit a una cosa que li han 
tirat en cara -em permeti un poc el to humorístic, pero així 
crec que va molt millor-, jo no sé on he llegit que, no sé per 
quin grup, li aixecaven ahir que no s'havia referit al catala 
per res; en canvi avui, ha parlat del 15% de l'IRPF, i com 
que jo, el catala que més conec és Jordi Pujol, cree que ha 
tengut una referencia al catala perfectament clara, que tam
bé la compartim. 

(Rialles) . 

Bé, finalment, quant a la transferencia als consells insu
lars, jo li he de dir, Senyor President, amb tot respecte, que 
nosaltres també hem de ser els primers en entendre la 
pe¡'¡ícula, perque, si no, llavors, els mitjans de comunicació, 
que són els que ho transmeten als ciutadans, perque els 
ciutadans ni hi caben, aquí, ni en vénen molts, m 'estic refe
rint a ciutadans de ( ... ). Si no ens entenem nosaltres matei
xos, aixó sera difícil. Voste ha dit, com ha dit avui matÍ la 
Senyora Vice-presidenta, que aixo de retirar aquest projecte 
de l!ei sobre l'exercici de competencies als consells insulars 
no frenaria per res el traspas de competencies als consells 
insulars, no faltaria més, és que una cosa és una cosa i I'altra 
és l'altra. Les transferencies o el traspas de competencies 
transferid es o delegades als consells lbsulars s'han de fer mit
jan<;ant la Comissió Tecnica Interinsular, i aixó és i sera 
així, perque és estatutari; en canvi, alió altre, que és el quid 
de la qüestió, i per aixó em permeti que clema nosaltres 
presentem, entre altres. una proposta de resolució que fa 
referencia a aixó, que la meya postura, tot i estar molt con
tent d'aquesta decisió de vostes, sigui un poquet cautelar, 
perque, és la manera com es reguli I'exercici d'aquestes 
Competencies, és per aixó que varem presentar-ne el projec
te de llei, i no té res a veure una cosa amb l'altra. Per tant, 
m.olt bé per l'aclariment del Senyor President, de la Senyora 
VIce-presidenta, a aquest respecte, peró si sabéssim explicar 
les cases bé, seria óptimo 

Bé, crec que amb aixó queda tot quant volía contes
tar o replicar al Senyor President i donar les gracies per 
la seva comprensió. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, senyor Vidal. Senyor Pascual, té la paraula. 

EL SR. PASCUAL I AMORÓS: 

Senyor President, sen yo res i senyors cliputats, com 
seré molt curt, més aviat telegrafie, parlaré des de l'es
co. 

Senyor President del Govern, comunicaré a Unió 
Mallorquina que voste ha rebut el missatge. Segon, esper 
que les pro postes que s'han fet aquí relatives a ordena
ció del territori, les directrius d 'aigües i incendis, siguin 
acceptades pel Partit Popular. Tercera cosa, respecte de 
la pregunta molt concreta que Ji he fet, a veure si el 
Partit Popular a nivell estatal -per a voste a nivell naci
onal, per a nosaltres a nivel! estatal- pugui en algun 
moment donar suport perque les Illes Balears tenguin 
un regim economic i fiscal especial i propi, voste m'ha 
contestat que sí, i jo Ji dic: Amén, aixÍ sia. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, senyor Pascual. No hi ha contrareplica. Pas
sam a la interven ció del Grup Parlamentari PSM i EEM. 
Té la paraula el senyor Sampol. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Senyor President, senyores i senyors diputats. Molt 
Honorable Senyor President del Govern. Enguany s'han 
compJit deu anys de I'entrada en vigor de l'Estatut 
d'Autonomia de les Illes Balears, enguany també s'han 
compJit deu anys de l'elecció del senyor Gabriel Cañe
llas i Fons com a president del Govern. Deu anys sobre 
els quals ens hem de demanar: Han servit per justificar 
la nostra autonomia?, han servit per alleugerir el jou del 
centralisme?, han servit per fer comprendre als ciuta
dans de l'Estat la realitat plurinacional d,aquest i perque 
respectin les diferencies culturals?, han servit perque els 
ciutadans de les Illes Balears recuperem l'autoestima, 
comen<;ant per respectar el territori i defensar la nostra 
llengua i cultura?, han servit per superar la dependencia 
económica o hem lliurat les nostres empreses a les mul
tinacionals? 

Senyores i senyors diputats, a jutjar per la irracionali
tat de la darrera polemica sobre l'lmpost de la Renda de 
Persones Físiques o per les darreres estadístiques sobre 
l'ús del nostre idioma al carrer o pelllistat interminable 
de tancament d'empreses de les nostres illes, poc hem 
avan<;at en aguest sentít, més avíat hem retrocedít con
siderablement en alguns aspectes. 

~~~======~==================================~~==~~====~================~==~ 



3328 DIARI DE SESSIONS / Núm. 82/ fascicle 1 /5,6 i 7 d'octubre del 1993 

Diuen, pero, que no hi ha mal que per bé no vengui, 
sempre que s'aprengui deis errors passats i es faci proposit 
d'esmena. Difícilment, pero, es poden esmenar errors qua n 
aquests no s'accepten. Difícilment es poden corregir defectes 
quan s'amaga el cap davall l'ala. Perque, Senyor President, 
el que no es pot fer és atribuir els mal s que ens afecten (in
dústria en crisi, construcció en retrocés, augment de l'atur) 
a un enemic exterior: La situació economica internacional 
dolenta o la situació economica espanyola desastrosa; i a la 
vega da atribuir-se els exits en allo que funciona. Textualment 
deieu: "S'ha de reconeixer que el sector turístic camina bé, 
amb resultats satisfactoris, aixo ens fa dir obertament que, 
gracies a les mesures preses durant aquests anys i a l'esperit 
il'lusionador de la nostra societat, és la situació manco dolen
ta del conjunt del país. 11 

Senyor Cañellas, atribuir-se tot el merit d'una bona tem
porada turística i oblidar la incidencia del conflicte a Iugos
lavia o els atemptats terroristes a Egipte, per exemple, és no 
voler acceptar la fragilitat de la nostra realitat. Perque -torn 
a citar- "amb total i absoluta independencia de temporades 
turístiques com l'actual que, si bé poden qualificar-se de 
positives, no poden ni deuen servir per dissimular o maqui
llar problemes estructurals que requereixen d'un diagnostic 
i un tractament efica~, per evitar, en un futur, la dependen
cia de factors externs, com puguin ser la devaluació de la 
pesseta, la inestabilitat política d'alguns deis pai'sos competi
dorso etc." 

El nou conseller de Turisme probablement coneix aques
tes frases perque són seves, jo només les he tradui'des per
que no estaven en l'idioma propi de les Illes Balears. Com es 
pot afirmar, doncs, que el turisme camina bé si malgrat tots 
aquests factors favorables, si malgrat la devaluació d'un 24% 
de la pesseta, la despesa turística no ha augmentat ni de 
molt en aquesta proporció? 

Senyor President, no veim un proposit decidit d'esmenar 
les coses dolentes, com ens deieu ahir. Us podríem creure 
si observassim unes accions de Govern decidides en aquest 
sentit. Si la recerca de la qualitat turística no fos una simple 
recomanació a empresaris i sindicats, que es queda en pur 
voluntarisme si no va acompanyada de mesures concretes des 
de l'Administració que incentivin la iniciativa privada. Pero, 
quin és el camí que dóna l'Administració? En el millor deIs 
casos, dubtes, plans que no s'arriben a aprovar, ordres que es 
rectifiquen, per acabar, des de la mateixa Conselleria de 
Turisme, recomanant-ne una interpretació no massa rígida. 
Aixo qua n no s'actua en sentit contrari als fins que es perse
gueixen. 

1 no parlam només deIs dubtes i tardan ces en l'aprovació 
del famós Pla d'Ordenació de l'Oferta Turística, sinó d'acci
ons o d'omissions més concretes. Senyor President, no sois 
sou el president del Govern, sinó també del Partit Popular, 
el partit més votat a les Illes Balears. 1 ningú no dubta que 
exerciu un control absolut sobre el partit o com a mínim un 
lideratge indiscutit. 1 si és així, com és possible el doble 
discurs d'un president que convida els empresaris turístics a 

apostar per la qualitat, mentre ajuntaments amb majoria 
absoluta del Partit Popular intenten aprovar urbanitzaci
ons que doblarien la població actual del seu terme? Com 
es pot permetre, amb la complicitat del Govern i de 
l'Ajuntament, la degradació progressiva de la Platja de 
Palma i de moltes altres zones turístiques, coneguda ja 
com la "magalufitzacióll de la Platja de Palma, que és la 
mescla desordenada i descontrolada d'usos diferents i 
serveis complementaris de manera saturada, procés final 
d 'un turisme destructor de turisme i comen~ament de la 
degradació turística? Com és possible, en contra del 
criteri de la Conselleria de Turisme, fomentar la conver
sió d'hotels obsolets en apartaments de multipropietat, 
que converteixen zones turístiques en barris ciutadans, 
fet que ha ofegat i ha fet perdre tot l'atractiu turístic de 
diverses zones que no tenen possibilitats de millora de la 
qualitat turística? 

Com es pot apostar pel me di ambient i, des del Go
vern, assistir impassible al procés d'esgotament i salinit
zació deis aqüífers sobreexplotats per les empreses 
provei'dores, mentre que la Junta d'Aigües se'n renta les 
mans? Senyor Cañellas, no es poden defugir sempre les 
responsabilitats amb l'excusa que les competencies són 
del Govern central. En materia d'aigües el Govern 
balear té moltes responsabilitats, i en no exercir-Ies és 
el primer culpable de la mala qualitat de l'aigua de 
molts de municipis de Balears. 

1 quin exemple dóna l' Administració quan els espais 
naturals de titularitat pública com sa Dragonera o Mon
dragó presenten l'actual estat de degradació? Us recor
dam que la disposició addicional tercera de la Llei d'es
pais naturals, aprovada el gener de l'any 1991, diu que 
el Govern promoura la declaració de parcs naturals en 
les are es protegides. 

Per aixo, Senyor President, quan els distints sectors 
demanen la intervenció del Govern, no confongueu les 
demandes deIs ciutadans i deis empresaris com una 
sol, licitud de subvencions amb mentalitat intervencionis
ta, sinó que la societat us demana, simplement, que 
governeu, que aquest Govern que presidiu governi i que 
aquest partit que presidiu, a les institucions, deixi de fer 
permanentment electoralisme per banyar-se en l'acció 
diaria de governar, cosa que significa, ni més ni manco, 
cercar contínuament els interessos generals per sobre 
deis particulars, encara que aixo tengui un cost polític 
o electoral. 

Governar significa, a més de fer complir la llei o 
repartir subvencions amb més o manco discrecionalitat, 
avan~ar-se en el temps, estudiar les dades que no tenen 
la majoria de ciutadans per orientar el rumb del país, 
dirigir el timó de l'embarcació i no deixar-la a la deriva. 
En definitiva, governar és, a més, planificar. Planificaci
ó, la gran assignatura pendent del Govern, sempre la 
deixa per a setembre, després per al febrer, per no pre
sentar-se el juny. Plans pendents, uns pagats i encalai-
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xats, alguns simplement enunciats i altres amagats després de 
dues onades d'aHegacions. 

Pla de carreteres, Pla de pedreres, Pla de ports esportius, 
Pla d'ordenació de l'oferta turística -a la fi a exposició pú
blica, esperem que resisteixi les al-legacions-, Pla d'ordenació 
del transport de viatgers per carretera, plans d'usos i gestió 
deis espais naturals protegits, directrius d'ordenació territori
al -imperatiu legal des de l'any 87 i ara el nou conseller les 
ajorna fins al mes de maig del 95-, Pla de reindustrialització, 
Pla de desenvolupament regional, Pla del Pla de Mallorca, 
comandes a l'executiu d'aquest Parlament que dormen més 
o manco en estat letargic. 

1 que hem de dir de la vertebració de la nostra autonomi
a?: Nomenara algun dia el Síndic de Comptes?, per a quan 
el Síndic de Greuges?, com acabaran les transferencies de 
competencies als consells insulars? Poc hem avan~at en 
aquesta vertebració, encara que avui hem rebut la bona no
tícia de la retirada del projecte de llei que regula el funcio
nament deis consells insulars; entenem aquesta retirada com 
un gest que obre les portes a la negociació, tal com varem 
proposar fa uns dies. 

Senyor Cañellas, coneixem la vostra justificació per negar
vos a planificar, per fer deixadesa ele l'obligació de govemar. 
Us emparau en la vostra ideologia neoliberal: Les institucions 
han d'intervenir el menys possible en el mercat; les regles de 
l'oferta i la demanda són les que regulen I'economia. Nosal
tres hi podríem estar d'acord si aquestes regles s'aplicassin 
a tothom per igual, si les administracions vetllassin pel com
pliment de les regles del joc, sense avantatges per a ningú. 
Peró no ha estat així, i aquí, vós i el vostre partit, entrau en 
una altra contradicció, perque heu alterat, heu adulterat, les 
regles del joc en facilitar la implantació de grans superfícies 
comercials mitjan~ant requalificacions urbanístiques. Unes 
grans superfícies que han gaudit ele privilegis urbanístics i 
que posen en perill el nostre teixit ele petit comer~ i que a la 
llarga perjudiquen els interessos generals ele les Illes Balears. 

Senyor Cañellas, quan us convé deixau el liberalisme, 
aquell que predica una elisminució del sector públic, aquell 
que, als programes electorals, parla de privatitzar les empre
ses públiques, i passau a practicar un intervencionisme més 
propi de regims desapareguts que d 'un model "thatcheria" , 
i, si no, ara ho veurem. 

Cone'ixeu el monstre que comencen a ser les emp reses 
Pllbliques creadel,i pel Govern balear?, sabeu que tellen el 
20% del pressupost de la COlnunitat Autónoma? sabeu que 
el 92 ja tengueren unes des peses ¡nanceres ele 1.684 milions 
de pessetes? sabeu que el capítol de personal de.l 93 ja és ele 
1.052 milions? És ciar que ho sabeu com no ha heu de saber 
si les empreses públiques són part important de la vo t ra 
gran maquinaria electoral?, les quals us permeten contractar 
personal a d it, sense oposicions ni vigilancia sindical. Empre-
es públi.ques que permeten als seus gerents algul1s amb sous 

de consell ers, comprar a J empresa que volen . COJJtrac tar e!s 
erveis que desitgen i afavorir a discreció, com, per exemple, 

les darreres campanyes de productes fitosanitaris, crítica
des pels magatzems agrícoles. 

Del que deim, n'és un exemple l'espectacular aug
ment del capítol de personall'any 1992, any postelecto
ral, en el qual s'havien de satisfer els compromisos ad
quirits. Per la liquidació deis pressuposts de 1992, hem 
sabut que les despeses de personal a les empreses públi
ques pujaren el 22'34% respecte de 1991, més del 22% 
en un any. 1 ahir ens parlaveu d'austeritat i contenció de 
funcionaris? Comptabilitzau aquest personal quan afir
mau que la nostra és la comunitat autónoma amb man
co funcionaris per habitant? 

Unes empreses públiques endeutades, avalades amb 
més de 12.000 mílions ele pes se tes per la Comunitat 
Autónoma. Una comunitat autónoma, per cert, que ja 
comen¡;a a tenir un nivell considerable d'endeutament, 
28.708 mílions de pessetes a 31 de desembre del 92, 
segurament incrementat amb 5.000 mílions més al final 
d'aquest exercici. 

Una comunitat autónoma que l'any 92, per primera 
vegada, tanca l'exercici amb un eleficit multimilionari: 
5.418 mílions de pessetes de deficit. Un deficit provocat, 
en part, per l'insuficient finan¡;ament, per la desigual 
participació en els ingressos estatal s de les comunitats 
autónomes, de les quals és Balears la més perjudicada. 
Peró també un deficit provocat per unes previsions 
d'ingressos excessivament optimistes i una administració 
inefica¡;. Dns ingressos minvats per la no recaptació de 
1 'impost sobre les empreses que incideixen en el medi 
ambient, recorregut pel Govern central, la qual cosa era 
perfectament previsible, i no volem dir justificable, tal 
com varem advertir en el debat de presa en consideració 
del projecte de llei. Un deficit provocat per la baixíssi
ma recaptació del canon de sanejament d'aigua, en 
aquest cas, atribuible únicament a una administració 
inefica~ que provoca greuges comparatius en cobrar 
1 'impost a uns ciutadans i a altres no, i un deficit provo
cat per la baixada de la recaptació en taxes,actes jurídics 
documentats, etc. 

Resumint, l'any 1992, d'una previsió definitiva d'in
gressos de 54.367 milions de pessetes, tenim un grau 
d'execució d'un 74'5%, és a dir, 13.813 milions recap
tats menys del previst. Al contrari, no ha existit una con
tenció de les despeses proporcional a la disminució 
d'ingressos, sinó que el grau d'execució del pressupost 
de despeses ha estat del 86'6%. Li ho recordam, senyor 
Cañellas, perque la contenció del deficit és la meduHa 
de la ideo logia liberal-conservadora mentre no s'esta en 
el poder, evidentment. 

Tots aquests factors, empreses públiques que cada 
any demanen més subvencions, el propi endeutament 
del Govern, cteficit en la liquidació deIs pressuposts, 
afegits a una manca de competencies en planificació 
económica, minven les possibilitats real s del Govern de 
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les Illes Balears de prendre mesures eficaces per sortir de la 
crisi economica. 

Senyor President, si en el debat de l'any passat parlavem 
de la responsabilitat del Govern en l'augment de l'oferta 
turística, amb unes mesures que havien provocat uns efectes 
contraris als perseguits, enguany hem de lamentar que la 
tresoreria del Govern balear no permeti la inversió pública 
necessaria per activar la nostra economia. Un endeutament 
progressiu del Govern per financ;ar no soIs inversions públi
ques, sinó un augment important de despeses corrents i su
perflues, en uns anys en que la nostra economia creixia molt 
per sobre de la mitjana espanyola, juntament amb el sobredi
mensionament del sector de la construcció provocat per les 
presses en construir places hoteleres i aixÍ burlar els decrets 
"cladera", crearen unes expectatives de creixement sostengut 
irreals. Avui, quan el sector privat necessita l'aportació de la 
inversió pública, les arques del Govern estan buides i en 
números vermelIs, amb imminents retalls pressupostaris. El 
diposit regulador de l'economia, que són les administracions 
públiques, esta buit quan el país té més set. 

Cert que aquests problemes no són tots atribuibles al 
nostre Govern. Mai no ens cansare m de denunciar la discri
minació que pateixen les Illes Balears per part del Govern 
central, el qual hi practica una vertadera espoliació econo
mica. En aquest sentit, la nostra veu i el nostre vot sempre 
es faran sentir per reclamar més financ;ament per a la nostra 
comunitat autonoma, els regims fiscals i economics especí
fics, encara que moltes de vegades dubtam d'aixo quan veim 
subvencions a ajuntaments segons el color polític, quan veim 
el clientelisme en les ajudes a entitats, quan veim el malgasta
ment en excessius alts carrecs, assessors, estudis, propaganda, 
política; aquesta és l'austeritat que els caracteritza, senyor 
Cañellas? Ens creguin, senyores i senyors diputats, hem 
d'estimar molt aquest país per demanar més financ;ament, 
més recursos economics, perque els administri el senyor Ca
ñellas i F ons. 

Així i tot, a pesar de les grans discrepancies polítiques 
amb la gestió de la majoria del Partit Popular, voldrÍem que 
el Govern de les Illes Balears tengués les maximes compe
tencies possibles. 1 hem de lamentar, una vegada més, la 
manca d'ambició de govern del nostre president, que accepta 
un pacte autonomic sense la més mínima referencia al fet 
diferencial de les Illes Balears. Unes illes que, per historia, 
cultura, fet geogrific i economic, mereixien un tractament 
específic i no veure's equiparades a la baixa amb regions 
espanyoles que no tenen cap tradició ni necessitat autonomi
ca. Una manca d'ambició que ens fa témer pel futur procés 
de transferencies. 

Perque aquesta injustificable discriminació, que podem 
qualificar-la de colonialisme, comenc;a a tenir unes conse
qüencies gravÍssimes que poden matar la gallina deIs ous 
d'or: Suspensions de pagaments, disminució de l'ocupació, 
augment de la marginació. Paraules que defineixen una situa
ció de crisi economica profunda, que afecta tots els sectors 
de la nostra societat, uns amb més intensitat que altres. 1 

precisament qui pateix més aquesta crisi són els desval
guts, aquelIs que no tenen feina, ni subsidi, ni refugi. 
Senyor President, és immoral que en la comunitat auto
noma més rica de tot l'Estat encara hi hagi persones que 
no tenen l'essencial per sobreviure i, una vegada més, li 
hem de recordar que som l'única comunitat autonoma 
de tot 1 'Estat espanyol que no ha creat la renda mínima 
de reinserció o el salari social. 

Senyor President, deixi d'amagar els problemes sota 
uns indicadors favorables. De que serveix a l'empresari 
que es veu obligat a tancar l'empresa el fet que Balears 
tengui el PIB més elevat de l'Estat?, que importa als 
treballadors que queden al carrer el fet de tenir-ne la 
renda per capita més elevada? 

Senyores i senyors diputats, no creim haver dramatit
zat amb la nostra analisi, ni tenim una visió pessimista 
de futur, al contrari, un país capac; de resistir una ba
lanc;a fiscal negativa d'entre 90.000 i 180.000 milions de 
pessetes l'any 1992, segons distintes estimacions, un país 
capac; de mantenir la llengua propia a pesar de segles 
d'imposició, un país que és capac; de mobilitzar-se per 
defensar el territori, no té res impossible. Nosaltres 
creim en aquest país i en la seva gent, creim que podem 
superar aquesta difícil situació economica i creim que 
podem sobreviure com a poble. Pero, per a aixo, hem de 
deixar les autocomplaences, no ens hem d'enganyar a 
nosaltres mateixos, sinó que hem de ser realistes, analit
zar la situació i, a partir de la realitat, planificar el nos
tre futur amb il'lusió i valentia. 

Amb aquesta intenció, permetin-me que tot seguit 
exposi quines serien les nostres lÍnies prioritaries d'ac
tuació, evidentment sense entrar en concrecions, que 
necessitarien un temps major del que disposam avui. 

Senyores i senyors diputats, estam segurs que avui 
tots els partits polítics amb representació parlamentaria 
coincidim que el turisme és el motor de la nostra econo
mia, és, per sort, una activitat que, per si mateixa, és 
menys contaminant que la majoria d'activitats industri
als. a la vegada, també coincidim que l'objectiu basic és 
la recerca de la qualitat. 

On no existeixen tan tes coincidencies és en l'aplica
ció deIs instruments necessaris per assolir aquests objec
tius. Perque una cosa són les grans declaracions, fins i 
tot la normativa i els plans que s'han impulsat des del 
Parlament i el Govern -evidentment encara no hem 
estudiat el Pla d'ordenació de l'oferta turÍstica- i l'altra 
cosa són les actuacions concretes. No tornaré a insistir 
en alIo que he esmentat al principi sobre requalificacions 
d 'hotels en apartaments, fet que comporta la degradació 
de la morfologia i el metabolisme turÍstico 

Pero sí que vull insistir en dues qüestions impor
tants: L'increment d'una mala anomenada oferta turísti
ca complementaria formada per chiringuitos, tiqueters, 
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venedors ambulants, Ilmanteros", de durada molt limitada, 
que ofega tot l'e~torn i. qu~ engega l~ns, possibles turistes 
potencialment mes quahtatlUs. Tambe es preocupant les 
dificultats per fer contractes de ses mesas, els quals permetin 
als treballadors accedir al subsidi d'hivern. Quant al segon 
factor més important que afecta negativament el sector, 
J'estacionalitat, la nostra proposta seria l'increment de la 
promoció de turisme cultural i esportiu, sense que es confon
gui amb la promoció de més urbanitzacions encobertes per 
a camps de golf. Encara que hem de reconeixer que a Ma
llorca i a Eivissa l'oferta cultural és practicament nul·la. 

A partir d'aquí, existeixen dues corrents d'opinió: Una 
que propugna aprofundir en l'actual model de monocultiu 
turístic i que reclama més especialització encara, i l'altra, 
que, tot i que reconeix el paper de motor de l'economia que 
té el sector turístic, aposta per la diversificació. No cal dir 
que nosaltres estam per aquesta segona opció, perque ente
nem que, a diferencia deIs territoris continentals, les Illes no 
poden tenir una economia únicament especialitzada en un 
sector. En aquest sentit, a més del sector industrial, que ago
nitza entre suspensions de pagament i regulacions de 110cs de 
feina, a l'espera durant deu anys del Pla de reindustrialitzaci
Ó, consideram dos sectors estrategics: 

El primer, l'agricultura, no pel seu pes específic en el 
Producte Interior Brut ni pel nivell d'ocupació, sinó per la 
gran funció medi ambiental que realitza. Els en posarem un 
exemple: Aquest estiu ens ha devastat una plaga c1'incendis 
forestals, la majoria deIs quals provocats, difícils de controlar 
j d'extingir, basicament per mor de la brutor deIs boscos, 
deixats d 'explotar pels pagesos per manca de rendibilitat 
economica, i hi podríem afegir també per insuficiencia de 
recursos, ja que som la comunitat auto noma amb manco 
agents forestal s per hect are a de bosc. Per aquest motiu, se 
cerquen solucions per incentivar els pagesos i propietaris a 
mantenir els boscos nets; el nostre grup hi ha presentat algu
nes iniciatives. A la vegada, davant la tragica manca d'aigua 
per proveir els municipis de Palma i Calvia, se senten veus 
que reclamen l'aigua que utilitzen els darrers pagesos per 
regar. És a dir, per una part, ens adonam que l'activitat agrí
cola és imprescindible per manten ir el medi natural i, per 
l'altra, es critica l'activitat agraria com a fre al desenvolupa
ment; un desenvolupament que continua, incorregible, exi
gint un gran consum de territori i de recursos naturals. 

Pero la realitat és que tenim un territori i uns recursos 
naturals limitats. Les illes són, naturalment i culturalment, 
mons en miniatura. Les mateixes alteracions o degradacions 
que són tolerables al continent poden tenir efectes catastro
fícs sobre els ecosistemes insulars. El que seria tolerable al 
Continent no ho és a una illa. 

D'altra banda, els iIlenes han estat, de sempre, creadors de 
paisatges i l'atractiu de les illes el constitueixen avui el paisat
ge natural i el paisatge entropitzat. No és raonable, per tant, 
~ensar que es poden conservar els valors naturals i paisatgís
Ílcs de les Balears prescindint deis conreus i del món agrario 

El segon sector estrategic al qual ens referíem és el 
del comer~, millor dit, el petit comer~. Sector que pa
teix uns moments d'incertesa per la imminent prolifera
ció de grans superfícies comercials, afavorides no per la 
llibertat d'empresa ni per les Beis de mercat, sinó pel 
privilegi, per la influencia política, que ha permes 
modificacions de planejaments i requalificacions urba
nístiques per facilitar la seva implantació. 1 en aquest 
sentit, de vegades se'ns ha plantejat un interrogant: 
Davant el suposat abaratiment de preus que comporten 
les grans superfícies, que són primer, els interessos deIs 
consumidors o els interessos generals de tots els habi
tants? Confessam que el nostre grup no ha pres partit a 
la lleugera, sinó que hem meditat i dubtat fins que no 
hem trobat la res posta en una altra pregunta. Si tenim 
vocació de construir un país, en majúscula, si tenim 
vocació d'estadistes, que són primer, els interessos deis 
consumidors o els interessos generals deIs ciutadans del 
nostre país, de tots els ciutadans del país? Evidentment, 
per a un governant, han de primar els interessos gene
rals, valorar els centenars de llocs de feina que destrui
ran les grans superfícies, valorar les petites empreses 
que hauran de tancar, valorar els beneficis que no que
daran aquí i que disminuiran la capacitat de consum 
interior, valorar la perdua de tributació a les nostres 
institucions. 

Pero encara existeix un altre motiu per prendre part 
pel petit comer~ en contra de les grans superfícies: La 
nostra xarxa comercial és un magnífic instrument per 
donar sortida als nostres productes, siguin agroalimenta
ris, d'artesania, manufacturers, bijuteria. 

Cert que per aixo es necessita la complicitat del sec
tor, de tots els sectors, en diríem. 1 aquesta és la gran 
assignatura pendent. Durant massa anys ens han fet 
creure que tot el que venia de fora era millar: La cultu
ra, I'idioma, els productes de consum, l'art, l'arquitectu
ra, fins i tot els governants. Massa anys ens hem autoo
diat i hem pensat que érem una cultura de segona, un 
poble de segona, una província. 

1 tal vegada -em queden dos minuts, Senyor Presi
dent-, als deu anys d'exercir mínimament l'autogovern, 
ha arribat I'hora d'aixecar el cap, l'hora d'exercir com a 
mallorquins, menorquins, eivissencs i formenterers. Ha 
arribat l'hora d'entendre que els nostres problemes els 
hem de resoldre nosaltres mateixos, que no ens resol
dran res des de fora. 1 només els po bies, les societats 
fortes, resoldran els reptes de final de segle: La competi
tivitat, la marginació, l'atur, la immigració; reptes que 
no es poden combatre amb l'individualisme i I'egoisme, 
sinó amb un aIt esperit cívic, amb sentit de responsabi
litat personal, cercant 1 'interes general, canviant habits 
consumistes per estalvi, reutilització de recursos, volun
tariat social. Per aixo, hem de refon;ar la nostra identi
tat, avan~ar col-lectivament i posar les bases ben solides 
del nostre poble, de la nostra nació. 
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1 arran d'aquest darrer pensament, i ja per acabar, fa 
temps que tenc ganes de fer-li una pregunta, Senyor Presi
dent: Que sent el president del Govern de les llIes Balears 
quan les estadístiques diuen que disminueix l'ús de la llen
gua catalana a les nostres illes?, que sent el president quan, 
en passejar pels carrers de Palma o de "vila 11, cada dia se sent 
menys parlar mallorquí, eivissenc, quan veu els nostres joves 
abandonar la llengua deIs nostres padrins?, que sent, Senyor 
President? 

1 us deman aixo perque vós, Senyor President, que teniu 
una reconeguda capacitat de liderat, mai no heu fet una crida 
als ciutadans de Balears, nascuts aquí o fora , a estimar, a 
defensar, a parlar la nostra llengua. Per que mai no heu 
emprat la vostra capacitat d'influencia, de crear opinió, per 
fer proselitisme per la nostra llengua? Hi pensi, Senyor Pre
sident, ara que la llengua catalana torna a estar qüestionada 
arre u de l'Estat, perque, en el nostre cas, la llengua no és 
simplement ... 

EL SR. PRESIDENT: 

Acabi, senyor Sampo!. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Ja acab, Senyor President. La llengua no és simplement 
un element de comunicació, sinó la principal senya d'identi
tat del nostre poble. No fos cosa que un dia, en girar l'ullada 
cap enrera, ja no ens reconeguéssim a nosaltres mateixos. 
Pensi, senyor Cañellas, en les paraules de Maria Aguiló, 
aquell gran poeta de la nostra Renaixen~a: IIPoble que la 
llengua cobra, es recobra a si mateix. 1J Gracies, Senyor Presi
dento 

EL SR. PRESIDENT: 

Gnlcies, Senyor Sampo!. Per a la contestació, té la pa
raula el president Sr. Cañellas. 

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

Gracies, Senyor President. De la meya intervenció, crec 
recordar-ne les paraules exactes, per si un cas, val més treu
re-les a Hum, deien que és convenient que prenguem consci
encia de les bones coses o de les coses bones que s'han fet i, 
si n'hi ha hagut de dolentes, la reflexió conjunta serveixi per 
fer un proposit decidit d'esmenar-Ies, de modificar-les o de 
planificar alternatives, alternatives. 1 jo deia que fer-ne una 
relació, reflectir la situació, era obligació del president i la de 
l'oposició era reflectir opinions, plantejar alternatives, amb 
les seves intervencions, mitjan~ant les resolucions a que 
arribem. 

Jo pens que l'única alternativa que hem sentit avui aquí 
és que la darrera intervenció, d'aixo no fa molts de dies, del 
portaveu del PSM i EEM va ser d'una frivolitat tan grossa 
que avui havia de fer-Ia oblidar i l'han presa per un altre 

costat molt diferent, la relació de tot allo que no els 
agrada i després dir que planteja alternatives quan o jo 
estic molt malament de la vista -avui mati he hagut 
d'anar a comprovar-ho i m'han dit que no- o jo no n'he 
vista cap. 

Han servit aquests deu anys per justificar l'autonomi
a? Esta ben clar que per al PSM i EEM en absolut, esta 
ben cIar que pareix que s'estimarien més haver continu
at tal com estavem abans, sense tenir oportunitat d'actu
ar en la resolució deis problemes, de decidir des d'aquí 
allo que ens importa. No s'ha demanat mai el partit el 
portaveu del qual ha ocupat aquesta tribuna just abans 
de mi que hauria passat si no hi hagués hagut autono
mia?, on seríem ara? Tal vegada amb les mateixes cir
cumstancies, dades economiques i plantejaments que les 
al tres comunitats autonomes que no han tengut aqueix 
Govern? S'ha plantejat per que és que hi ha sectors que 
ho passen malament?, s'ha plantejat per que la construc
ció -m'ho ha dit aquí- retrocedeix? No és perque la 
societat balear ha dit prou i basta? Es que algú pensa 
que la construcció podra tornar a tenir mai en aquesta 
comunitat els volums que tenia?, no perque fossin exces
sius Havors i que ara siguin massa baixos, sinó perque la 
societat balear en el seu conjunt, les lleis d'aquest Par
lament i les decisions deis grups polítics han fet dir: 
Retura, que ja comen~a a ser-n e hora. 1 aixo ha estat 
decisió d'aquest Govern, al qual han de dir: Tu t'has 
carregat la construcció, o aixo és una decisió d'aquesta 
societat que vol posar un altre ritme, una altra marxa, 
una altra forma de funcionament. 

Tres quartes del mateix li podria dir de la indústria 
en crisí. Ahir li feia referencia dins el meu discurs de 
quines són les actuacions economiques que han dut que 
aqueixa indústria entri en crisi, si són possibilitats des 
d'aquesta comunitat o són factors que li són aliens, per 
molt que voldríem que no fos així; així i tot, Ji podria 
dir que en deu anys -perque m'he preocupat de treure
ho- la quantitat d'ajudes, de fórmules i de regulacions 
que, tant per al comer~, per a la indústria, la promoció 
industrial, com per a l'artesania, com per a la indústria 
en si, han fet: Suport al petit i mitja empresari, des del 
89; accions formatives, en el 92; nous projectes empresa
rials, en el 93; revisions d'estudis en el sector de comen;, 
en el 92; equipaments comercials, en el 92; millora de la 
competitivitat, en el 92; miHora de l'organització indus
trial, en el 87; promoció comercial, en el 87; projectes 
de disseny, en el 87; maquetes empresarials, en el 93; 
contractació de dissenyadors, des del 87; modernització 
de la investigació i desenvolupament tecnologic, des del 
87; ajudes a l'artesania, des del 93; electrificació 93, 85; 
economiques per a estalvi i diversificacions energetiques 
i nous recursos energetics renovables, des del 93. Crec 
que no em podra dir que en els temes industrials ... , 
perque, al menys, o voste no escolta els sectors industri
als o no els escoltam nosaltres, o parlam amb dos sectors 
industrials diferents, perque crec que ni el sector indus
trial de cal<;at ni el de la pell, aquells que han abandonat 
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una producció de caracter quantitatill perque no tenien 
possibilitat de competir: ni la tendran ni la tornaran a t~nir 
mai, amb unes comumtats que tenen una gran quantltat 
d'economia submergida ni amb uns paIsos del tercer món, 
els quals tenen una economia de ma d'obra a uns preus amb 
els quals no podrem competir mai, podran fer més que unifi
car les seves produccions, millorar la seva qualitat, cercar una 
nova comercialització i, amb l'impuls d'aquest Govern, amb 
l'impuls d'aquesta comunitat, amb l'impuls d'aquesta socie
tat, mantenir-se agrupats dins un mercat que cada dia els és 
més propicio Aquells que han sabut seguir les directrius d'a
quest Govern, de qualitat, preu, de recerca de mercats, de 
disseny í de moda, no esta n passant crisi, estan creixent en 
nombre d'empleats, li'n podria donar noms i persones, pero 
m'en guardaré, no sigui cosa que diguin que són interessos 
particulars i personals en lloc d 'interessos generals, pero hi 
són . Que n 'hi ha hagut, logicament, que han hagut de cedir 
el seu lloc davant aquesta tecnificació perque no els ha estat 
possible mantenir-la?, logicament, pero analitzi nombre de 
parells, analitzi facturació, analitzi mercaderia que ha sortit 
fora, i veurem si és així o no és aixÍ. 

Certament que aquests dos sectors són els que esta n en 
més dificultats, és logic, és el que sofreix, per una banda, la 
returada, el canvi de pensament, el 'aquesta societat d 'aquestes 
illes, que ha dit basta a la construcció i és el que pateix les 
dificultats d 'una pesseta revaloritzada, la dificultat d 'una 
contractació laboral ferma que I 'hipoteca i que no el deixa 
viure, tota una serie de mesures que, volent tot allo que ha
guessin volgut, no ho haurien pogut modificar ni tant així 
perque no era la nostra capacitat. 

1 quan m'han tirat pel cap aqueixes dues dificultats que 
tots, jo el primer les vaig exposar en el meu discurs, i com 
que sabia que em dirien que no n'havia parlat, he fet una 
senya a cada pagina aquí on parlava de la construcció i de 
la indústria, sis vegades em surt haver fet referencia a les 
seves dificultats, sis només, obviaré llegir-Ies-hi perque voste 
les té dins aqueixes tretze pagines del meu discurs, que per 
a mi són trenta-vuit perque la lletra és més grossa. 

Bé, contrapartida. Voste només apunta els exits del tu
risme. EIs problemes són d'aquí. Els problemes són d'alhl 
i els exits d'aquí. Hi ha en el contingut del meu discurs cap 
referencia que el merit del turisme sigui nostre, com a únic 
objectiu, o tan soIs hi ha la referencia que, igual que hagues
sin pogut fer altres comunitats, al tres indrets i altres regions 
d'Europa, aqueIl Govern, alllarg d'aquest deu anys, ha sabut 
regular el sector, ha sabut potenciar la imatge, ha sabut po
tenciar les estructures de les zones, ha sabut fer canviar la 
satisfacció que el visitant sent, ha sabut convertir-se en una 
destinació turística de categoria?, perque exactament el 
mateix haurien pogut fer la Costa del Sol, la Costa Blanca, 
la Costa Brava i altres iodretsi no ha han fet i tot el merit 
fo que hi ha bregues a Turqlli.a o fonamentalistes al sud. al 
':ord d 'África o la guerra ele lugosJiwia -Ji assegur que jo no 
1 he muntada-, en resulta que 'també e veurien beneficiats 
~ectors del turisme d 'aqueixes comunitats que Ji acab de dir 
" no bastant aixo, DO se J, ' l1a11 beneficiat en absolut han ven-
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gut molt més aquí, ha tengut una repercusslO més 
aquí, com l'ha pot haver tengut Can aries que, en el 
primer moment, es va juntar amb les mateixes iniciatives 
que nosaltres, a remole de les decisions que anaven 
aquí, quan aquí es feia un regulació, aBa, tres dies 
després, es publicava la mateixa, perque ens la demana
ven; la qual cosa demostra que hem sabut, aqueixes dues 
comunitats, caminar per un camí distint que els altres. 
Merit de la nostra societat, que és més inteHigent, 
merit d'un empresariat que sap anar inteHigentment pel 
camí que li toca i merit d'una administració, en aquest 
cas el Govern de la Comunitat, que ha sabut anar-li dar
rera, darrera, i que ha ordenat 1'oferta, ha ordenat 1'0-
ferta complementaria, ha fet modemitzar els hotels, 
canviar les estructures de les zones turístiques, dotar de 
serveis fins al més mínim, perque tenen les seves influ
encies sanitaries, i la dotació de serveis corporatius, i la 
dotació de policies municipals, i l'estructuració, i tot 
aqueB servei que, en combinació amb els ajuntaments i 
amb els consells insulars, hem sabut fer. 

La despesa turística, empero, no ha crescut al mateix 
ritme que la devaluació, pero ha crescut enguany, ha 
crescut el 12%, sera important aixo, i les contractacions 
de preus d'aquesta temporada ha crescut, sera impor
tant, i la de l'any que ve s'ha contractat a preus millors, 
és important, no ha passat a les altres comunitats, qual
que cosa haurem fet que estigui bé, que hagi fet possible 
aixo, i si repassa tot el meu discurs veura com jo vaig 
procurar simplement fer una analisi de la situació i 
esperar que vos tes fossin els que diguessin aIlo que 
havíem fet bé i aBo que havíem fet malament. 

Esgotament d'aqüífers, degradació d'espais naturals, 
societat que demana que governi i que deixi fer elec
toralisme. No sé com me les he d'arreglar per fer veure 
que, si creim realment en un estat de les autonomies, 
hem de ser conscients que mentre no arribi la situació, 
encara enfora, de divisió de les competencies, ens passa
ra moltíssimes vegades aixo de dir: 1 voste no ha fet res 
d'aqueIl tema, i voste no n'és responsable, d'aqueIl 
tema, i voste no assumeix les mancan ces en aquel! tema. 
Voste m'ha tatxat de no haver actuat amb seguretat í 
amb decisió, de no haver assumit les meves responsabili
tats en esgotament d'aqüífers. Jo crec que. he de tornar 
a dir que no era la meya responsabilitat, i així i tot, 
encara que no ho era, hem actuat tractant de pressionar 
en dos sentits: Primer, un pla hidrologic que s'estava 
fent i que aquí mateix ha estat reclamat multitud de 
vegades, fins i tot crec que, si cercam resolucions sortira, 
no estava acabat, i així i tot hem influIt a veure si el 
ministeri podia anticipar, dins les seves responsabilitats, 
actuacions que es consideraven basiques, i s'ha aconse
guit, s'ha aconseguit a Formentera í s'ha aconseguit a 
Eivissa, coses que en un principi pareixia que estaven re
tardades i que s'aconsegueixen en aquest moment en 
forma d'inversions, en forma de recuperar actuacions 
que estaven posposades, actuacions no únicament i ex
clusivament temporals, perque voste quan pensa en !'es-
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gotament deIs aqüífers és en preparar el camí per poder 
parlar del transvasament de certs aqüífers, sinó en conside
rar que aquestes són merament actuacions purament i exclu
sivament temporals en tant que mesures que són de caracter 
definitiu per aprofitar aigües que es vessen avui, que no 
s'utilitzaran en absolut, que no s'aprofiten, que es tiren a la 
mar, puguin venir a cobrir aqueixes mancances o puguin ser 
construi"des, com a Eivissa i com a Formentera, en aquesta 
zona de la badia de Palma elements definitius, més cars, 
pero definitius, que permetin actuar-hi, i hi hem actuat, 
endemés, economieament, hem ajudat i ofert la nostra ajuda 
a l'illa d'Eivissa i a la ciutat de Palma -quan die Palma, en
tenguin que és Palma i la badia, perque es proveeixen del 
mateix conjunt- fent despeses d'aquesta comunitat, despeses 
que, a la millor, costaran endeutament d'aquest que avui 
voste em critica, que hem d'assumir com a pro pi, que no és 
la nostra competencia perque no hi ha necessitat, a l'espera 
que qualque dia les competencies ens compensaran de la 
inversió nova en aquestes actuacions. 

La societat demana que la governin, pero no sé a qui ho 
deman, si a voste o a mi, jo crec que estie en consonancia 
amb la societat, i endemés cada vegada més; i si em dema
nen que faci electoralisme és que la societat s'equivoca, i 
cada vegada que surten a aquesta tribuna pontifiquen d'alIo 
que vol la societat, i la societat cada vegada més em pareix 
que vol alIo que nosaltres li oferim i no allo que vostes li 
ofereixen. Per tant, entenc que he de respectar aquest senti
ment seu d 'interlocutor de la societat, pero em permeti que 
no el consideri un interlocutor tan valid com pare ix que és 
l'únie interlocutor, perque a mi -em cregui que l'escolt
també em demanen altres coses. 

No es preocupi per demanar transferencies, les pot de
manar i ens pot donar suport amb tota tranquiHitat, ens pot 
donar suport amb tota tranquiHitat perque les exercirem 
almanco tan bé com les que hem exercit, i aixo és de reco
neixement públic, jo comprenc que els sap greu, pero ho 
reconeixen públicament els membres del Govern central, ho 
reconeixen públicament els membres deIs organismes inter
nacionals. 

Jo comprenc que, a voste, li hagi causat satisfacció que 
avui haguem anunciat la retirada amb merits a aquesta millor 
coordinació de la Llei reguladora de les competencies deis 
consells insulars, pero jo voldria deixar ben clar des del prin
cipi que molt em tem que al final tots els grups no ens po
sarem d'acord, perque hi ha moltes de les qüestions que ens 
separaven on és possible que es puguin llimar les diferencies, 
pero em pareix que n'hi continua havent una, basiea, de 
diferencia, entre uns grups i els altres, i és l'estructuració, si 
els consells insulars han de funcionar únicament com a admi
nistració local, amb els procediments de l'Administració local 
o si en poden tenir altres, i si, en aquests altres, hi ha d 'estar 
representat tot el conjunt del pie deIs consells insulars o si 
pot funcionar per un organ diferent, pero no volem que 
diguin que ho volem imposar, no volem que diguin que ( ... ) 
31 en sumen més que els de la banda contraria i que per 
aqueixa majoria ho imposam. Al final, estic conven~ut que 

qualque solució d'aqueixes haurem de donar, pero com 
que pel mig hi haura sentencies que, a la millor, són 
aclaridores, no provoquem enfrontaments en un tema 
com aquest, continuem impulsant el calendari de trans
ferencies als consells insulars i aixo vendra pel seu bé. 

Se m'acusa que defens les regles del mercat i després 
les tergivers, de quin mercat?, que és el que demana el 
mercat? Perque els sentiments en ( ... ) a defensar, logica
ment, les empreses d'aquí, és molt facil sortir a aquesta 
tribuna, no crec que hi hagi cap polític, i menys els de 
l'oposició, que mai no hagi sortit a dir: Defensam el 
petit comer~, defensa m la petita indústria, i volem que 
els productes siguin els d'aquí. Pero després, a la mi
llor, mengen rosetes de blat de les Índies i diuen que 
alteram les regles del mercat quan es permeten ins
ta'lacions de gran comer~, a mi no m'omplen de satis
facció, pero el mercat també les reclama, i el que s 'ha 
de cercar és l'equilibri, que és el punt diferenciador 
entre estar a l'oposició o estar en el Govern, que el 
d' estar en l' oposició avui ( ... ) a les grans superfícies i 
dema amb el comer~, pero qui esta en el Govern ha de 
decidir en cada moment com contempla l'equilibri entre 
els dos punts, com dóna, a tota la societat que el recla
ma, un equilibri just i una possibilitat que tots lluitin 
amb les mateixes igualtats. 

Per aixo, davant unes actuacions que s'imposen, per
que les lleis ho permeten i perque el camÍ és així, es 
fan plans de suport a la petita indústria i al petit comer~ 
perque s'ajuntin, perque tenguin igualtat d'oportunitats, 
si ho volen, que ho volen, i aquells que tenen la mentali
tat de saber que el seu camí esta en l'especialització 
suren i aquells que volen continuar tancats en la menta
litat de l'any 1900 a la millor fracassen. 1 cada dia n'hi 
ha que fracassen i tanquen, i cada dia n'hi ha que obrin 
i viuen. No s'ha de mirar només el nombre deis que 
tanquen, s'ha de mirar també, de tant en tant, el nom
bre deis que obrin, l'any passat, si no vaig equivocat, 
varen ser 2.979. 

Pero el que no puc admetre és que em digui que les 
empreses públiques entorpeixen també les regles del 
mercat, que estic en contra de I'intervencionsime perque 
les empreses públiques fan una actuació determinada, no 
hi ha cap empresa pública de les que ha fet aquest Go
vern que lluiti en contra del sector privat, ni una, i I'úni
ca que ho podria fer fa totes les seves funcions a través 
d'empreses privades, com si fos una administració públi
ca, no n 'hi ha cap, i logicament, aqueixes empreses 
públiques han tengut creixement de personal i han ten
gut creixement de recursos, pero també han fet molts de 
serveis nous que no existien, han fet moltes funcions que 
ningú no vol fer, perque no hem creat empreses públi
ques per competir amb ningú, no hem creat empreses 
públiques per fer servicis que pot fer un privat, i quan 
ha estat per fer una funció ordenadora, com és 1 'Ibasan, 
ni té un sol picapedrer, ni té un sol estructurista, ni fa 
una palada d'hormigó, ni compra res, ho dóna, igual 
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ue l' Administració, a les administracions, i quan ho té fet, 
q , d' 1 . d la gestió tambe, la. ona a .es empreses pnva .es, c~ec, ~u~ 
n'hi haura moltlsslms que h podran donar testlmolll d alXO 

o em treura ni un sol cas en contra. 

Naturalment que s'endeuten, escoIti, que plouen de l'aire 
del cel les realitzacions? Hem d'esperar també en aquells 
temes que eren tan urgents perque influlen sobre el turisme, 
com era la depuració, el sanejament i no tirar aigua bruta a 
la mar, a veure si qualque dia ens posavem d'acord en les 
competencies? No, no , s'ha de ter i es fa, i si ens hem d 'en
deutar avui i és un benefici per dema, es fa, sempre que 
sigui prudent, i no em digui que I'endeutament d'aquesta 
comunitat no ha estat un endeutament prudent perque no 
s'ha mirat ni un sol moment allo que hagin pogut fer els 
altres, i no ho deim nosaltres, ho diu fins i tot el Govern 
central, que diu que hem complit exactament l'escenari em
marcat, es va revisar no fa ni tan sois unes setmanes a veure 
qui complia i qui no. Ens donaren els números de les capaci
tats que encara ens queden, perque no hem arribat ni tan 
sois als escenaris emmarcats. 

Deficits. Efectivament, I'any passat va ser un any d'exe
cució correcta, un any d'execució deIs pressuposts de la 
Comunitat correcte; fins l'any passat, senyors del Govern, als 
seus antecessors els havien donat "tello" perque no executa
ven el pressupost, i l'any passat, que el varem executar, di
uen que bé, deis aItres anys també, pero I'any passat ho re
coneixen, ah!, malament perque els ingressos han fallat, pero 
els ingressos, voste sap i ho ha reconegut aquí, en aquesta 
tribuna, que varen fallar per dues raons fonamentals: Una, 
per la crisi economiea, que ha fet modificar les possibilitats 
al llarg del 92, on es va aprofundir i I'altra perque ens han 
duit dos anys consecutius aturats lIns ingressos propis, que 
aixo sí que és corresponsabilitat fiscal de veritat, lligar els 
ingressos d 'aquesta comunitat a la físcalitat d 'aquí, aixo és 
corresponsabilítat, no aItres coses. Ens els tenen aturats i, 
endemés, allo que pareixia que es podía solucionar ara, pa
reíx que s'hi han equivocat i tampoc no ho voldran solucio
nar. 

Teniu les caíxes buídes i no podrem actuar, amb les caixes 
plenes podríem afectar un 18% de I'economia d'aquest país, 
i amb les caixes buides ... , ¿han mir-at I'administració d'aquí, 
on no hi és ni el Govern d'aquesta comunitat ni el Partit Po
pular, com tenen les caixes?, com estan les administracions? , 
Com empren la política laboral els ajuntaments aquí 00 hi 
ha els membres de I'oposició al seu fronl i el pa.rtit de I'opo
sició al seu front? Jo no en faré un resum, pero cree que val 
més que no em parli ele caixes buides i que no em parli d ac
tuacions e1'aguest estiu. 

Acaba el fet ele retrers amb una f rase lapidaria: "Bem 
d estimar molt aguest país pe!" demanar més finan~ament 
Perque l 'administri el enyor Gabriel Ca6ellas. l' O sigui, que 
el problema el estimar o no estimar ele cle1l1anar el que és bo 
o no és bu, va en funció de gui hi hagi aquí o no de qui 
govern i aquesta comunitat o no; jo crec que J'estimació esta 
per damunt de les persones que hi hagi en el Govern d 'a-
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questa comunitat. Estimar un país és fer feina per a en, 
independentment de que, l'electorat, decideixi qui l'ad
ministra o no. Estimar un país és tractar de posar-hi 
pau í no de cercar només les qüestions que no són les 
corresponents. 

Voldria fer-li una referencia únícament í exclusiva
ment -supos que el senyor Obrador la tornara a treure, 
pero és igual- al tema del salari social, perque, la veri
tat, és que no passa debat de l'estat de la Comunitat ni 
intervenció que no em parlin del salari social, que en 
som els darrers, que no l'hem posat i que no en tenim 
ni tan soIs un pensament. Jo voldria que entenguessin 
que el nostre grup esta pels treballadors, per defensar
los, perque no hi hagi marginació, perque no hi hagi 
pobresa, pero no esta per fer-ho per aqueixa vía, que 
tots els nostres plantejaments van a cercar no subsídi, 
sinó feina, cercar reactivació ele l'econ01l1ia, no cercar 
que la gent pugui estar comodament sense cap motiva
ció per reanimar el mercat laboral. Endemés, li'n diré 
qualque cosa més, jo podría admetre que sigui necessari, 
pero també voldria que tengués en compte que han de 
ser ben clars a 1 'hora de repartir de qui és cada una de 
les responsabilitats, i em creguí si Ji die que la Constítu
ció ho deíxa ben cIar -duc tants de papers que no sé si 
els trobaré tots-, l'article 41 de la Constitució diu que 
lilas poderes públicos mantendrán un régimen público de 
seguridad social para todos los ciudadanos que garantice 
la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situa
ciones de necesidad, especialmente en caso de desemple-
0 . 11 1 per que hem de posar més doblers deIs nostres a 
aixo?, í per que hem de ser nosaltres els que tornem a 
llevar, d'aquelles actuacions que no ens han estat trans
ferides, actuacions economíques per tornar a anar a 
suplir les defíciencies de l'Estat? Que cadascú aguanti 
allo que és la seva responsabilitat, nosaltres incentiva
rem la inelústría, incentívarem l'economia, intentarem 
potenciar el comen;, farem que el turisme millorí, crea
rem més ocupació, farem que actuin les disposieions 
del mercat, com han actuat fíns ara, i no fara falta de 
tot aixo. 

Bé, a mi m'hauría agradat que, després d'aquesta 
actuació negativista, hagués estat ver que a continuació 
venien, hauría estat logie i jo li ho hauria aplaudit, voste 
sap molt bé que moltes de les vegades que he sortit 
aquí he sortit a dir-li que la seva intervenció era positi
va, avui, desgraciadament, no ho puc fer, unes Hnies 
d'actuació, i anuncia que a continuació ens donara qui
nes són les seves visions poHtiques. Turisme, motor de 
I'economía, hi estam d'acorel; no contaminant, hi estam 
d'acord; cap a la qualitat, hi estam d'acord; necessitat de 
regular l'oferta turística complementaria, en tenelrem 
oportunitat; subsidis de l'hivern, em pens que en els 
pressupost d'enguany els han llevat, no me'n do ni la 
culpa a mi, pero miri els pressuposts del Govern nacio
nal presentats a veure si els subsidis de l'hivern no han 
volat amb una simple frase, no desapareix el PER, no, 
aixo no, pero els subsidis de l'hivern per al sector turís-



3336 DIARI DE SESSIONS / Núm. 82/ fascicle 1 / 5, 6 i 7 d'octubre del 1993 

tic enguany belen, veurem com acabaran, pero, enguany, de 
moment, belen. Dic aixo i ho dic fonamentadament, vull dir 
que, com veig que el Grup SOCIALISTA ja diu que no amb 
el cap, jo, per si vostes no en tenen la informació completa, 
els la puc facilitar, la que varen lliurar el dia de la presenta
ció deIs pressuposts en la persona concreta del senyor Solbes, 
el qual qualque cosa sabra del que diu aquell tema, concreta
ment, el paper diu: "Ní percibir la prestación durante los 
períodos habituales de inactividad 11 , com una de les mesures 
de protecció per a la desocupació, és a dir, no al PER, no , 
aixo no, pero lino percibir la prestación durante los períodos 
habituales de inactividad 11 • Crec que per a aquesta comunitat 
és important, i aquÍ sí que valdria la pena que prenguéssim 
un interes tots. 

Estacionalitat en un turisme cultural i esportiu. Ens han 
sentit dir qualque altra cosa? Jo crec que no. 

Ara bé, monocultiu turÍstic o equilibri economic, logica
ment, es pronuncien per l'equilibri, com que no hi tenen cap 
responsabilitat, com que no tenen més que dir: Ens apunta m 
a l'equilibri. Nosaltres també, si no, ho tendrÍem bo de fer, 
posaríem clau al pany a totes les indústries i a tots els co
mer~os. Ah!, aixo sí, dins aquest equilibri, especial visió, 
cura i mesura en l'agricultura; com si aquest Govern, alllarg 
de deu anys, no hagués tengut una preocupació per l'agricul
tura, com si aquest Govern no hagués tengut una preocupa
ció per una política forestal, una de les empreses públiques 
és per substituir la ineficacia, la falta de voluntat, de la pro
pietat privada, la falta de rendibilitat, com deia voste, de la 
propietat privada, i no confongui els agents, els agents fores
tal s són per vetllar, no són per fer net, els agents forestals 
són perque vigilin si es compleixen les normes, no per fer 
net, si en comptes de tenir-ne vint-i-quatre en tenim quaran
ta-vuit, les vots estaran igual, la funció la fa un altra, perque 
pareix que tot el problema de la neteja del bosc és si tenim 
vint-i-quatre agents forestals o n'hem de tenir quaranta vuit, 
aquest no és el problema de la política forestal, el problema 
de la política forestal és si trobam el mitja d'incentivar 
suficientment el privat perque faci aquella funció a la qual 
no arriben els nostres serveis públics o si tenim mitjans sufi
cients perque la facin els públics aquí on no puguin arribar 
els prívats. 

Pero quan parla d'agricultura mescla l'agricultura deis 
boscs i la de les muntanyes, que és la del medi natural, amb 
la deIs plans, amb la deIs conreus, en el món agrario Jo li vol
dria dir: Quan el món agrari ha estat almanco tan ben orien
tat com ara quant al món de l'oli, al de les llavors, al deIs 
cereals, al de la indústria lletera, al de les expectatives noves 
per a sa Pobla i la patata?, quan han trobat un suport per 
comercialitzar en conjunt els productes agrícoles, tant fruc
tícoles com d'horticultura?, quan han comen<;at asurar 
aquells que han tengut capacitat, intel'ligencia i mentalitat 
per juntar-se i comercialitzar a punt i quants han estat pel 
Govern de la Comunitat per tirar endavant en aquells temes? 
El que passa és que tothom creu que viure en el centre l'iIla 
és saber d'agricultura, escolti, n'hi ha molts que han nascut 
a Palma que saben tant o més d'agricultura com qualsevol 

que hagi pogut néixer al Pla o al Raiguer, sense desmi
llorar ningú ni fer-li de menys. 

EIs nostres problemes els hem de resoldre nosaltres 
mateixos, pero em cregui que no els resoldrem intentant 
introduir dinamiques de debat que fan enfrontar les 
persones. Voste em demanava que utilitzas -quan con
vé- el liderat, quan convé som un líder, quan convé 
som un trasto, pero ara convé que sigui un líder ¡que 
encap~ali la defensa i la utilització de la llengua, a mi, 
en aquell tema, m'hi tendra sempre per posar pau, mai 
per moure guerres, crec que parl en mallorquí deIs més 
clars. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Senyor President. En torn de replica, senyor 
Sampol, té la paraula. 

EL SR. SAMPOL I MAS: 

Gracies, Senyor President. No voldria que alllarg de 
la intervenció se m 'oblidas una referencia a la seva 
darrera afirmació, dic, només li he demanat que el pre
sident del Govern de les Illes Balears, aquell que té la 
responsabilitat de vetllar pel compliment de ¡'Estatut 
d'Autonomia, aquell que diu que la llengua catalana és 
la propia de les Illes Balears, una vegada en deu anys, 
una vegada, es dirigeixi a la població i els digui: Ciuta
dans de Balears, nascuts aquí o fora, la nostra llengua 
retrocedeix, ajudau-nos que no morí. Una vegada li ho 
demanam, que ho faci en deu anys, ni aixo. Aquestes 
paraules signifiquen moure guerra, per favor, Senyor 
President, aixo és pau, evitar que una cultura mori, 
evitar que una llengua mori és un acte de pau, no un 
acte de guerra, Senyor President. 

Entrarem en les qüestions que es poden debatre, 
evidentment obviaré la manipulació que ha fet d'alguna 
de les meves afirmacions, el Diari de Sessions dira allo 
que he volgut dir o no. Així com acusa de manca de 
poques alternatives, jo també el remet a la feina feta pel 
nostre grup durant deu anys, a les proposicions que 
presentam aquí que, en el seu conjunt, poden marcar 
una línia d'actuació molt important. 

Bé, només faré una petita referencia al sector de la 
construcció, pareix que ara nosaltres demanam al sector 
de la construcció que s'aturi, senyor Cañellas, el sector 
de la construcció esta sobredimensionat per unes falses 
expectatives que es crearen quan no es varen prendre 
mesures cautelars per protegir el decret 11 cladera 11 , quan 
es crearen unes fases expectatives de creixement, les 
quals provocaren que en quatre anys es construlren 
noranta mil places turístiques legals, el de les il-legals 
ningú no el coneix, aixo ha provocat el sobredimensio
nament del sector de la construcció que ara pateix, va 
inflar l'economia d'una manera artificial, una manca de 
mesures cautelars. 
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Ha fet molt per la indústria, ha fet molt pel comen;, en 
llegir els pressuposts cada any ho veim, en repassar la memo
ria d'activitats, pagines, pagines i pagines, pero, i aquests?, 
en tornar a sortir aquí, a les actuacions, quantifiqui les actu
acions que ha fet, veurem la doblerada que s'ha gastat en 
índústría i comer~, pero, de totes maneres, no es tracta de 
subvencionar, jo hi estic d'acord, no es tracta de subvencio
nar, del que es tracta, i crec que 1i ho he dit ben clar en 
I'exposició anterior, el que no s'ha de fer, és afavorir els 
grosSOS, que és allo que ha fet el Govern, i en parlarem. 

El turisme va bé, ara n'he perdut les xifres, la despesa ha 
augmentat pero per Llevant crec que també ha augmentat 
un 11 %, és a dir, entre el 7 i l' 11 % ha augmentat a les dis
tintes zones; de manera que no tant de triomfalisme. 

Ja entraríem en els temes concrets que donen lloc a con
trareplica. 

Tema espinós, candent, el més espinós tal vegada, amb el 
qua! s'ha hagut d'enfrontar al llarg d 'aquests deu anys: El 
tema de les aigües, la manca de provelment basicament als 
municipis de Palma i Calvia, la salinització deis aqüífers. Jo 
li he dit que el Govern tenia una part molt important en la 
salinització deis aqüífers, voste diu que no, que tot aixo és 
competencia del Govern central. Repassem, jo veig que 
aquí, en el butlletí de dia 12 d'abril de l'any 85, es traspas
sen a la Comunitat Autonoma de les Illes Balears "todas las 
funciones que en materia de aguas y obras hidráulicas tiene 
legalmente atribuidas el Ministerio de Obras Públicas y Ur
banismo, excepto las que se expresan en el epígrafe C", les 
que se n 'exceptuen són les obres d 'interes general, serien 
aquestes grans obres: sa Costera, sa Marineta, etc. Pero, i les 
actuacions diaries?, la vigilancia, la concessió de nous permi
sos, de noves captacions, de qui és aixo?, no és competencia 
de la Comunitat Autónoma de les Illes Balears? Més enda
vant s'hi torna a insistir, dia 14 de novembre de I'any 86 surt 
en el butlletí la signatura del conveni de col'laboració entre 
el Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme i la Comunitat 
Autonoma de les Illes Balears; el senyor Jeroni Saiz i Go
mila, si el coneix, el va signar, i tornen a acordar que, excep
te les obres d'interes general, totes les competencies "en 
materia de policía de aguas y sus cauces, redes hidrológicas, 
como las demás que sean propias"del Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo, estudios previos, anteproyectos y pro
yectos", tot aixó és responsabilitat del seu Govern, i si no és 
així, si no té cap competencia en materia d'aigües, per que 
és que dia 13 de desembre del 90 crea la Junta éAigües de 
les Iiles Balears? A l'exposició de motius diu que és per exer
cir 'totes aquestes coropetE!l1cies que li han estat delegades i 
qUe ha signat un conveni de gestió, i no hem de fer res amb 
aixo. És ciar la Jun1<1. d 'Aigües havia de vigilar el compli 
ment de la Llel d aigües a les llles Balears; per exemple, 
havia de fer la labor ele policia el aigües, de concessió de per
misos, és a elir, la tramitació de tots els expedlents eLs quals, 
Uha vegada tramitats els signa .. . , ara em pareix que és el 
senyor Ramon Aguiló pero tota la tramitació ele l expedient 
correspoll a la Junta· d Aigües. S'havien de crear uns organs 
ele pJanificació, que era el ConselJ General de l'Aigua i les 

juntes insulars d'explotació de Mallorca, Menorca, Eivfs
sa i Formentera. 

Una de les competencies del consell d'adroinistració 
de la Junta el'Aigües era efectuar la declaració d'aqui
fers sobreexplotats o en risc de ser-ho i, així mateix, 
acordar la delimitació de perímetres de protecció d'a
qüífers o afectats a la denegació de nous aprofitaments; 
algú ha dit al president de l'Empresa Municipal d'Ai
gües de Palma que no xuclas més d'un determinat pou 
perque salinitzava tot l'aqüífer?, algú ha dit a algú que 
ha demanat per fer noves captacions d'aigua a na Bur
guesa que alla no s'hi podien fer perque estava en perill 
l'aqüífer i que s'havia de delimitar un perímetre de 
protecció? No , perque l'única política d'aigües que hi 
ha existit s'ha deixat en mans de les empreses subminis
tradores, i les empreses subministradores només cerquen 
la rendibilitat economica, no tenen en compte el valor 
social, el recurs natural escas que és l'aigua, i els és 
igual que la xarxa perdi el 25%, alxo ho hem vist escrit, 
perque els és més barat fer un nou pou o dur aigua 
d'una altra part en comptes d'invertir per protegir els 
darrers aqüífers que queden. 

Si no té competencies, per que va crear l'organisme 
autónom Junta d' Aigües?, que té un pressupost, un 
pressupost de cinc mil i busques de milions, del qual, si 
llevam l'Ibasan, queden per a infraestructura hidraulica 
1.297 milions, i en el conveni figuren traspassats 11 
funcionaris i 39 treballadors en regim laboral. Senyor 
President, no defugi les responsabilitats. 

Tema del comer~. Ara és un recurs facil fer plans, 
intervencions; el problema, coro ti deia abans, és la 
intervenció. Diu: No és el mateix estar en el Govern que 
en l'oposició. És ver, ho demostra la modificació general 
del Pla general de Palma; pel tema ele El Corte Inglés, 
elia 31 d'octubre del 90, el Consell de Govern en va 
denegar la modificació. Hi ha un canvi polític, el senyor 
Fageda entra en l'Ajuntament de Palma i quatre meso s 
més tard el Consell de Govern diu amén. Abans sí, ara 
no, no és el mate ix estar a l'oposició que estar a la ma
joria. 

Empreses públiques. Bé, no és el matelx prendre que 
receptar. Programa electoral del Partit Popular, dismi
nució d'empreses públiques, i aquí creació de més 
empreses públiques, ara se'ns ha anunciada una altra. El 
capítol de personal de les empreses públiques puja el 
22%; programa electoral del Partit Popular, contenció 
deis funcionaris. No només aixó, sinó que, en les darre
res mesures que proposa el Partit Popular per sortir de 
la crisi economica, reducció del pressupost de les empre
ses públiques, reducció de la despesa corrent, de les 
eles peses de funcionaris. 

Aquí entram en un altre capítol molt delicat, és a 
dir, no ha afavorit ningú, només afavoreix els interessos 
generals, aquí també el programa del Partit Popular diu 
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que es reformaran lilas procedimientos de contratación del 
sector público reduciendo los márgenes de discrecionalidad 
en la contratación directa", les empreses públiques, en el 
90% deIs casos, estan contractant per adjudicació directa. 
Resposta a pregunta de com s'ha contractat el personal: "La 
contratación de la persona considerada más idónea para el 
puesto ofertado", perque és la que ha agradat més al seu 
gerent. Contractacions d'obres per adjudicació directa, pres
supost inicial: 17.265.832 pessetes; pressupost d'adjudicació: 
17.265.832; ni una pesseta de baixa. Una altra: 5.000.678, 
5.000.678; exactament coincideix el pressupost de contracte, 
el pressupost inicial, amb el pressupost d'adjudicació . No hi 
ha ni un 1 % de baixa en la majoría d'adjudicacions de les 
empreses públiques, i així li podria repassar les que tenc 
contestades perque de totes aquestes encara esper la resposta, 
de día 22 de gener de l'any 1993. 

El tema del deficit -em permeti un poquet més de temps, 
Senyor President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Un minut únicament perque esta ( ... ). 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

El Senyor President s'ha estes molt; evidentment, crec 
que és una prerrogativa que té, és a dir, quan ens canvien 
les tornes, per ventura sera a l'inrevés, aixo sí que tal vega
da passi qualque dia, almanco hi confiam. 

Bé, ha dit, com sempre, que la crisi economica és la 
causa de la manca de recaptació, aquí tenc un estudi que he 
fet de la liquidació del pressupost del 92, pero, per que no 
es cobra el canon de sanejament, Senyor President?, per que 
a uns municipis sí i a altres no? S'ha cobrat el 35'64%, de 
5.439 milions prevists, 1.938 només. El deficit també es a 
causa, entre altres coses, d'una mala administració. 

Senyor President, estimam aquest país i ho hem demos
trat en moltíssimes d'ocasions en reclamar més competenci
es, més transferencies, en reclamar més recursos economics; 
ara, estimar aquest país no és docilitat, exercint la crítica 
també feim país, també es demostra que s'estima aquest 
país. No vulgui intervencions com totes les del Grup MIXT, 
que Ji donen floretes; estam aquí per controlar el Govern í 
fer-Ji propostes. 

N o ha fet referencia a un tema. 

EL SR. PRESIDENT: 

Acabi, senyor Sampol, per favor. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Un minutet, Senyor President, i hauré acabat. És impor
tant perque és el tema del salari social, que ja el llig amb 
l'austerítat, ahir hi va fer referencia. Crec que un deIs tres 

eixos de la seva actuació en el futur és l'austeritat. Va 
dir una frase, que aquí no s'han fet mai dispendis ni en 
imatges personals ni de conjunt; senyor Cañellas, l'any 
1991, any electoral, es gastaren 430 milions en publici
tat, es va fer una campanya abans de les eleccions, una 
campanya institucional, amb l'eslogan: "Entre tots feim 
camí", el qual encap<;alava tots els anuncis. Poc temps 
després ve la campanya electoral i eslogan del Partit 
Popular és: "Camí de progrés"; "Entre tots feim ca
mí", 11 Camí de progrés". Si aixo no és utilitzar en 
benefici d'imatges personals o coHectives .... 

En el tema d'austeritat, jo l'hi faig una proposta ara 
mateíx i resoldrem el tema del salarí social, crec que els 
sindicats valoren en poc més de cent milions de pessetes, 
entre cent i dos-cents milíons de pessetes, les necessitats 
inicials,. suprimeixi els vint-í-set assessors, esta en el 
programa electoral del seu partit, esta escrit també, si 
ho trob; "congelar las plantillas de funcionarios, reducir 
significativamente el número de altos cargos, se suprimi
rán organismos públicos y ministerios", pot llevar el 
conseller sense Cartera, "y se reformará el Tribunal de 
Cuemas", bé, aquí no importa que el reformi, cre! el 
Síndic de Comptes, és a dir, que alla necessiten un 
organisme per controlar i aquí el Síndic de Comptes. 

EL SR. PRESIDENT: 

Senyor Sampol, tanquí la seva intervenció ja, per 
favor. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Gracies, Senyor President. Hí hauria unes quantes 
coses més a dir, m'hagués agradat parlar del model 
economic pero, com veu, Senyor President, no tenc 
temps, ha deixarem per a una altra ocasió. Moltes de 
gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, senyor Sampol. En torn de contrareplica, 
Senyor President, té la paraula. 

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

Gracies, Senyor President. Dues advertencies de ca
nlcter previ, supos que innecessaries. La primera és que 
no cregui que esperava que em tiras floretes, perque 
aixo em preocuparía, seria que hauria desvíat el suficient 
el meu pensament i la meya manera de gestionar, d'a
cord amb els principís als quals crec que he estat fidel al 
llarg d 'aquests deu anys, per atracar-me cap als seus, 
cosa que em preocuparia, o voldria suposar que voste 
s'ha desvirtuat tant que ja s'atraca tant a nosaltres que 
seria, jo cree, perjudicial per a voste. No hi ha cap dubte 
que qualque dia és possible que canviln les tornes; miri, 
hi ha coses més difícils que han passat i jo no vull negar 
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questa possibilitat, em pareix que esta enfora, possiblement a , 
jo ja no la veure. 

Voldria també deixar ben clar que en cap moment ha 
estat la meya intenció, si així ho ha paregut, manipular res 
i manco les seves declaracions o les seves manifestacions 
aquí, i menys les que fan referencia a un tema tan seriós 
com és el del sector de la construcció. Jo simplement he dit 
que voste anunciava que la construcció retrocedia i que no 
havíem prestat esment a aquest fet i que voste anunciava 
que, de qualque manera, aquest retrocés era culpa, era una 
de les mancances, d 'aquelI Govern; en aquesta replica ho ha 
intentat lligar encara més dient que en els darrers dos o tres 
anys, d'en~a el decret "cladera" u i dos, la construcció s'ha
via sobredimensionat de tal manera que ara es trobava falta 
d'obra que dur-se a la boca, i aixo no és així, la construcció 
o creix únicament i exclusiva del decret "cladera" cap aquí , 
ni el seu dimensionament és conseqüencia, com a sector, 
d'una disposició com aquesta, la construcció tenia un volum 
prou important per ser un deIs sectors més grossos, de més 
influencia economica, i aquest sector ara es troba que, da
vant una serie de mesures preses per aquest Parlament, per 
aquest Govern i, sobretot, per un pensament de la societat, 
canvia la filosofia del desenvolupament, canvia la filosofia 
per la qual ha de caminar o vol caminar aquesta societat en 
els proxims anys i, per tant, necessita regular-se aquest sector 
i posar-se a l'altura d'allo que realment la societat reclama, 
pero no té res a veure, li ho assegur , amb el decret "cladera" 
ni s'ha sobredimensionat per aquelIs temes. 

No es tracta de subvencionar el comer~ ni la indústria, 
aixo ' sí que ho ha dit, fora subvencions. Es tracta de no 
afavorir els grossos, tampoc no crec que els afavorim i, de 
fet, esta bastant limitat. No hem fet cap modificació de les 
nostres postures en el tema de les grans superfícies, ni tan 
soIs en aquella que voste ha mencionat perque l 'únic que es 
va fer en un moment determinat és treure a Ilum unes difi
cultats jurídiques que hi havia, i quan aqueixes dificultats 
jurídiques se substitueixen, se suprimeixen i desapareixen, 
s'ha de canviar la postura si es vol ser adient a la societat, 
que pel mig hi hagués un batle o n'hi hagués un altre no hi 
té res a veure, aixo passara cada quatre anys, hi haura canvis 
a molts d'ajuntaments i es trobaran que les distintes actuaci
ons polítiques pareixera que estan preses en funció d 'un 
batle o d'un altre, quan aixo no és aixÍ. 

Tema d'aigües. Jo no em llev cap responsabilitat, assu
mesc totes les que em fan falta, pero voste mateix ha dit que 
les concessions eren decisions fetes en funció d'una legislació 
que no podem canviar, el un inf0rmes que vénen taxats, 
d 'unes decisions que estrul plasmades en aquest blltlletí i que 
la concessió, al final és del ministeri en funció eI 'alIó que es 
planeja, pero el que es planeja ve reguJat fil per rancla , úni
cament unes mesures burocratiques que no podia canviar, i 
l11entre no tenguem la competencia en aigüe no .les podrem 
canviar, podrem gestionar alló que ' ha establert aquí, preci-
ament en aguell conveni que VOSle ha mencionar diu: liLa 

legislación ordenación y concesión de reCl/r os y aprovecha
I1tien.tos hidráulicos'" aquestes són funciones y servicios que 

es reserva la Admistración del Estado, no som jo quí lio 
diu. 

La Junta d'Aigües va ser una manera de comen~ar a 
preparar, a tenir un instrument, perque quan aqueixes 
competencies, que ja havien d'arribar l'any passat, esti
guessin aquí tenir una organització administrativa pre
parada que, endemés d'exercir aqueixes competencies, 
en fa d'altres, com tots molt bé saben, i que si endemés 
del canon hí ha una serie de pressuposts més és perque 
també tan sois en inversió en materia hidraulica hi 
havia una des pesa de més de tres-cents cinquanta mili
ons de pessetes. Ho digui tot o no digui res, no digui 
veritats a mitges perque aixo confon al personal, ja és 
que la gent esta avesada a sentir els discursos per la 
meitat. Igualment, no parli que als recursos del canon 
xifres de 5.400 milions de pessetes, quan voste sap que 
aquestes varen ser corregid es a l'hora de fer-ne el plan
tejament definitiu . 

En el tema del salari social, I'hi vull puntualitzar que 
jo no he dit aquí que em faltio doblers per fer-Io, jo he 
dit que nasal tres estavem per una altra política, jo he 
dit que estavem per una política de tractar al maxim de 
cercar feina, de no donar una manera ele llevar un pro
blema de manera purament i exclusivament provisianal, 
de mala manera. No entraré a dir frases com les que ha 
dit qualque socialista de pro aquests dies, al qual han 
retret que les tornas enrera, pero simplement queim 
més en ensenyar la gent quina és la seva responsabilitat, 
quina és la seva funció, quina és la seva participació, 
dins el progrés d'aquest país que no subvencionar amb 
ingressos que estan destinats a altres coses, que no ens 
han estat transferits, que no creim que en siguin la solu
ció, i ho dic ben clar, no ho tract de dissimular, no 
creim que en siguin la so lució , perque ens estimam més 
gastar el doble de doblers deis que hem rebut en forma
ció, i crec que no m'ho negara, el doble de doblers en 
formació, que no dedicar pessetes només a la subvenció 
temporal, val més ensenyar-Ios a pescar que donar-los 
uo tras de peix. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Senyor President. Arribat aquest punt, se 
suspen la sessió per un temps de quinze minuts. 

Correspon en aquest moment la intervenció del Grup 
Parlamentari SOCIALISTA. Té la paraula el senyor 
Obrador i Moratinos. 

EL SR. OBRADOR 1 MORATINOS: 

Senyor President, senyores i senyors diputats. Senyor 
Cañellas, ahir escoltarem amb atenció el seu discurs i 
tenguérem la sensació de ser a un altre món, a un altre 
país tal volta inexístent, el país de ia fabula i ele la 
imaginació. No hi trobarem el bateig calent de la nostra 
terra i deis nostres ciutadans, les seves preocupacions; les 

~~~============~====~==========================~==~========================================= 
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seves paraules són molt llunyanes a les paraules que el nostre 
poble desitja sentir. Voste va dibuixar un quadre que sembla
va bé un d'aquells entreteniments que totes les nostres revis
tes solen dur a les darreres pagines, és aquell quadre d'un 
dibuix, a primera vista perfecte, i on a baix hi ha el retol que 
diu: Hí trobí voste deu errors. 

Aíxo, tal volta, ens pot servir per analítzar el seu discurso 
Efectivament, intentare m mostrar un de tants d'aquests er
rors, pero creim que tots els senyors i senyores diputades en 
poden trobar molts més que e1s que nosaltres podem asse
nyalar. Voste parla d'un any, no, parla de deu anys, quan el 
debat que ens reunía aquí a debatre era precisament el debat 
de política general del Govern de l'any 92-93. Per tant, 
podem entendre, de les seves paraules, que el que voste havia 
de dir aquest any era gairebé res, era un any en blanc, negre 
o gris, com algú ha dit aquí dins. 

Voste parla que la inversió que feia l'Estat la finane;ava 
amb els doblers de la Comunitat Europea, aixo era trampa; 
la que utilitza el Govern d'aquestes illes, el Govern de la 
Comunitat Autonoma de les Illes Balears, en canvi, molt bé, 
i cada vegada que voste parla en el seu discurs d'inversions 
de la Comunitat Autonoma ho ha fet deIs fons estructurals 
de la Comunitat Europea, l'Objectiu 2, pel Fons Social Euro
peu, el 5B i fins i tot el Feder o bé de l'Estat, en parlar de 
plans d'actuació preferents; recursos, per tant, que no són ni 
controla aquesta comunitat. 

Voste va manifestar un maniqueisme absolut enfront de 
l'Estat. Som una comunitat rica, la més rica de les comuni
tats autonomes d'Espanya, pero llavors ens volien comparar 
i ens volem comparar amb totes aquelles que necessiten de 
la solidaritat. 

Voste deia: Un gran exit, en deu anys hem fet 23 quilo
metres d'autopista. Si ana m a aguest ritme, suposam que la 
de Manacor es podra inaugurar l'any 2020. 

Va parlar que cada litre d'aigua bruta anava a la mar, i 
hauria d'haver dit: Tota l'aigua mal depurada se'n va a la 
mar. Per aixo demana ara que l'Estat pagui la depuració 
terciaria, perque aixb no succeeixi ja. Nosaltres hem parlat 
moltes vegades de la necessitat que aquesta depuració es fes 
d'acord amb uns parametres i uns estandards de qualitat 
suficients, i quan es va parlar, precisament, del canon d'ai
gua, es va parlar d'aquells nivells de depuració. 

Vostes han organitzat, en diríem, la cova "d'alibasan", i 
alla éso Ara, els problemes els hem de resoldre amb uns 
doblers que surtin d'un altre lloc perque la recaptació que 
certs ciutadans pagam a aquest canon no basta ni tan soIs per 
pagar els interessos acumulats de les inversions. 

Vos te parla de turisme, funciona bé, diu voste, és obra 
nostra. Indústria, un desastre, és culpa del Govern central. 

Voste parla de deu anys de cultura de la Comunitat Au
tonoma de les Illes Balears, del seu Govern. Gloriosa obra de 

deu anys que ens ha servit per, a partir d'ara, presentar 
un seguit de projectes de llei al Parlamento Realment és 
per xiular. 

Parla de consells insulars, en va dir una cosa que ens 
alegra, que n'hagin retirat la llei, pero no desmenteix les 
paraules que voste va dir aquí, va dir que hi havia un 
calendari parlat per tractat de transferencies noves, 
mentre que la Senyora Vice-presidenta es presenta a una 
reunió amb tots els grups de J'oposició i ni va presentar 
calendari, ni va proposar acords, ni s'acorda absoluta
ment res, sinó que simplement va parlar de la possibili
tat de les transferencies de cultura i agricultura, de les 
quals no sabia com, després ja ho veurem, el que vengui. 
D'acord, per tant, no n'hi va haver, res de res, ni pro
posta ni calendari. Arnés, ens hem trobat, quan voste 
parlava d'entrebancs de certs grups a segons quines lleis 
de transferencies, que en aquesta comunitat s'paroven 
lleis de transferencies que tenen clausules secretes, cin
quanta milions per sota ma per a Eivissa a fi que accepti 
la Llei de transferencies. Creim que aquest obscurantis
me en la Llei de transferencies perjudica precisament 
aquest equilibri competencial que s'ha de donar als 
diferents consells insulars. 

Parla, certament, de Pla de comere;, pla de que?, on 
és? Es prometen quantitats per a l'any 92 i no s'inver
teixen en allo, precisament, que s'havien compromes. 
EIs 850 milions per a l'any 93 els redueixen a 500 mili
ons de pessetes. Arnés, moltes d'aquestes inversions no 
van al sector de comere;, sinó que va a indústries, jo en 
citaria un cas, el cas de Jaume Mascaró S.A. de Ferreri
es, empresa de sabates, que reb 39 milions de pessetes, 
35 per un motiu i 4 per un altre; aixo sí, el Senyor 
Conseller els coneix molt bé. 

Voste parla d'un regim economic i fiscal, propi de 
les Illes BaÍears, pergue som -va dir textualment- les 
úniques illes de la Comunitat Economica Europa que no 
el tenim. És que volem el mateix tractament fiscal de 
J'illa, per exemple, de Silan, a Dinamarca, alla on seu la 
seva capital, Copenhague, o una illa qualsevol de Grecia 
que no té ni tan soIs els recursos necessaris per sobre
viure damunt l'illa? Quin i que. Quin regim volem, 
perque Balears té un regim economic i fiscal propi?, 
perque tenim, senzillament, uns descomptes en els trans
ports aeris perque tenim un tractament diferenciat a 
l'hora de tractar les nostres illes; dins l'any 92, en els 
temes de les ajudes estatal s se'ns va considerar preci
sament, per un regim especial, tres províncies, comuni
tat pluriprovincial, quan realment i historicament no ho 
érem. Per tant, de guin regim economic i fiscal propi 
voste ens vol parlar? Perque, si som rics, si ens va tot 
molt millor que als altres i som l'enveja de tothom, quin 
regim especial hem de demanar? 

Voste va parlar d'austeritat, no sabem sí seriosament 
o en broma. La comunitat deIs múltiples assessors i 
carrecs de confian~a, com s'ha repetit per aquí, la deis 
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és de mil mítioos de publicitat I'any 92, la deis projectes i 
ro ecució d'obres públiques la de la quantitat d'empreses 
e~bliqUe . Parla voste de coeficients favorables de funciona
;'iS a Balear ha tengut en compte els deIs consells insulars, 
els de les múltiples empreses públiques i també del nivell 
competencial? 

podríem continuar amb el joc, parlar de formació profes
sional, de turisme, d'I + D, d'errors i falsedats que crec que 
podríem trobar en a9uest dibuix que voste ens va presentar 
en el seu discurso Es segur que vostes, senyores i senyors 
diputats, n'han trobat, d'altres, que jo no esmentat, pero 
realment, el moment en que ens trobam no és per a jocs ni 
per a al tres herbes. EIs ciutadans de la nostra comunitat ni 
viuen ni es conformen amb que els diguem que estam mi-
1I0rs que les altres comunitats autonomes o destinacions 
tu rístiques , aixo no duu feina ni a les empreses, ni a les 
indústries, ni doblers a les caixes deIs comerc;os. 

Voste, senyor Cañellas, l'any passat deia que no hi havia 
crisi, que tot anava bé, per contra, ha passat allo que li de
iem nosaltres, cantavem una caiguda del nostre model de 
creixement i així ha succei't. Voste, certament, no ho pot 
reconeixer, per aixo, ens ha fet I'escapada deis deu anys, 
endemés és comprensible, sobretot quan ja fixa termini 
d'any i mig per a les proximes eleccions autonomiques. 

A voste, com a president d'aquesta comunitat, no li toca, 
ni pot, dramatitzar la situació, és el president d'aquest Go
vern, el president de la nostra comunitat. Tampoc nosaltres 
no el volem fer, no volem parlar de catastrofismes, pero sí 
li volem dir que voste es va equivocar I 'any passat, per aixo 
mate ix no ha pogut parlar de res positiu aquest any. No li 
volem donar, senyor Cañellas, la culpa de la crisi economica 
que patim, ni tan sois de per que ens trobam aquí, pero sí 
el volem acusar i denunciar de fer la política de 1 'estrús i de 
no assumir allo que sí estava i esta en les seves mans fer. 
Tal volta, cometre la falta més greu és, per a un governant, 
per a un capita de vaixell en el moment de la tempesta, fallar 
per omissió, és quedar-se amb les mans aturades. 

No estam d'acord amb I'analisi de la situació que voste, 
senyor Cañellas, ha fet apareixer, perque no l'ha acabada de 
definir pel que feia a la nostra situació. Creim que és més 
Complicada i que, senzillament, ni és tan envejable ni enveja
da com voste deia. Balears, deia, és la comunitat més rica 
d'Espanya, aquest és un títol que no ens afavoreix gens i 
l'hem de posar en solfa. EIs primers que l'haurÍem de revi
sar som nosaltres mateixos, si no partim del que som en 
realitat, és molt difícil enfilar un camÍ amb futur. Estar en 
el bon camí, com deia voste, en utilitzar, per cert, un eslo
gan socialista, i si tots ens posam d'acord, que no és així, ho 
hem de saber explicar a les altres comunitat autonomes, al 
Govern de la nació i fins i tot a la Comunitat Europea. 

El bilió i mig del nostre PIB, xifra referida a l'any 92, es 
divideix pel 710.911 ciutadans de dret, i el resultat, 2.135.255 
pessetes, ens dóna la renda per cap ita més alta d'Espanya. 
Pero si comparam el dividend, el major, amb les al tres co-

munitats, per exemple Catalunya, que té més de dotze 
bilions o Andalusia, que té més de set bilions i mig, 
tenint en compte la discontinu'itat del nostre territori i 
l'efecte terminal, no de pas, quant a inversions en infra
estructures, i si, al nostre divisor de població de dret, li 
afegim i estimam la població flotant, el resultat numeric 
canvia substancialment. La nostra renda per capita ha de 
tenir i té altres components. 

Voste deia: Balears, la primera comunitat en renda. 
1 esta, per cert, per davaIl de la mitjana de les comuni
tats autonomes, de les comunitats autonomes en protec
ció social, en nombre d'aturats i de població activa, on 
el salari mitja deis treballadors d'aquesta comunitat és 
vint-i-quatre mil pessetes per davalI de la mitjana espa
nyola, on els contractes en precari superen el 90% del 
total deis signats 1 'any 92, que en tres anys hem perdut 
67.513 contractacions en el mercat laboral i que aquesta 
realítat s'agreuja més dia a dia. Voste creu que amb 
aquestes condicions podem estar entre les quaranta 
regions d'Europa capdavanteres? 1 si entram en el crei
xement del nostre PIB, del qual ja no parlam, i que 
voste reconeixia, veim que els tres anys darrers hem 
crescut un 5% menys que la mitjana espanyola. 

Voste afirmava que la primera batalla era !luitar 
contra la desocupacíó, ho ha dit voste, hi estam d'acord, 
encara que quedaría millor en positiu, la primera tasca 
que ha d'emprendre la Comunitat Autonoma de les IlIes 
Balears i el seu Govern és la creació d'ocupació; sense 
ocupació no hi ha futur, es cridava pels carrers de les 
nostres ciutats, i és cert. Amb allo que continuava afir
mant el seu discurs ja no estam tant d'acord, li faltava 
l' analisi real. 

Destrucció d'ocupacio neta. Si ens fixam, utilitzem la 
temporada baixa, el mes de gener de l'any 1991 perdé
rem el 0'1 % -291 llocs- de !locs feina sobre I'any 90. Ja 
li ho anunciavem en el debat de I'estat de la comunitat 
de I'any 91, que aixo significava una inflació perillosa a 
la nostra comunitat perque el 92 en perdérem l' 1 '6%, -
4.068 treballadors- i I'any 93 el 5'1 % -12.566 treballa
dorso En un any, el mes de gener, d'ocupació neta, d'alta 
en la Seguretat Social, hem perdut a Balears 12.566110cs 
de feina, i ens hem coHocat en una xifra de 236.499 
ocupats en alta a la Seguretat Social, s'han destrui't 
17.000 llocs de feina en tres anys, endemés, amb una 
tendencia negativa molt preocupant. Si miram la tempo
rada alta, la cosa és semblant; el mes d'agost del 91 
baixaren 2.041 altes sobre l'any 90, el 92 ho feren 7.515 
i l'any 93, esplendid any turístic, amb un 12% d'aug
ment de des pesa . turística i un 6% més de turistes, 
n'hem perdut 6.000. 

Si ens referim a les enquestes de població activa, el 
panorama encara és pitjor. En referencia a l'any 90, any 
maxim d'ocupació i població activa, en utilitzar el pri
mer trimestre, hem perdut més de trenta mil ocupats i 
prop de setze mil actius. Per tant, ens situam l'any 93, 
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en números absoluts d'ocupació i població activa, per davall 
de l'any 88, si tenim en compte que des de l'any 88 a I'any 
93 hem pujat prop de cinquanta mil habitants a les Balears, 
en aquests sis anys darrers. És la baixada més espectacular de 
tota la historia de les Balears. 

Si entram en el sector serveis, tal volta el que menys han 
baixat en xifres absolutes pateix el mal endemic de l'estacio
nalitat i la precarietat. És el que provoca el baix nivell salarial 
en comput anual. La injusta distribució de renda, la margina
Iitat en les prestacions futures i el desinteres, evidentment, 
per la formació professional. Si no trencam aquestes tenalles 
estacionalitat-precarietat, tot el que parlem d'inversió en 
formació i millora de la qualitat del servei turÍstic és paper 
banyat. 

Voste parlava de salvar el sector industrial. Sap voste, 
senyor Cañellas, que les exportacions, és a dir, els treballs 
que es fan en aquesta comunitat per a treballs de fora d'a
questa comunitat, no a l'estranger, sinó per afora d'aquesta 
comunitat, dins la branca de la indústria només representa 
un de cada quatre treballadors en el sector de la indústria, 
que els tres restants treballen per a consum interior, treballen 
per a aquesta comunitat. 

De I'any 90 al febrer del 93 hem passat de trenta mil ocu
pats a vint-i-cinc mil ocupats; és a dir, del febrer de l'any 90 
al febrer del 93 hem passat de trenta mil a vint-i-cinc mil, 
hem perdut un 15% d'ocupació i, evidentment, sense possi
bilitat de recuperació a curt o mitja termini. Mentrestant, 
voste, senyor Cañellas, tenia aprovat per aquest Parlament 
un pla d 'industrialització, que finalitzava el desembre de 
I'any 1991, que era per a quatre anys, des del 87 al 91, per 
2.500 milions de pessetes, i a finals de l'any 90 n'havia inver
tit tan soIs 900 milions, deIs quals hi havia la compra d'Ife
bal. Sap també que fa sis mesos que és dins aquest Parla
ment un nou pla d'industrialització i que el seu grup par
lamentari, el qual té el poder per fer-ho, ni tan soIs s'ha 
preocupat per accelerar-ne el procés? L'haguessin pogut 
discutir dema. És un sector, com dei a voste, i ho deia des 
d'aquesta tribuna, que precisament necessita més que altres 
sector I'ajuda tecnológica, de preparació, de formació i d'in
centius, per crear feina, per crear treballs en el sector de la 
indústria. No hi han fet absolutament res, i ho podien fer, 
esta va en els seves manso 

Sector de la construcció. Jo li agrairia o cree que és con
venient per a aquesta comunitat que vegi com ha actuat el 
sector de la construcció, com es veu perfectament dins la 
corba que es dispara a partir de l'any 87, havia mantengut un 
creixement sostengut o sostenible i que a partir del 86 es 
dispara amb un esquema diferent del comportament que té 
ara. Un esquema de creixement económic basat en la cons
trucció estava i esta condemnat al fracaso La construcció, 
amb tots els efectes multiplicadors addicionals, no pot consti
tuir-se en el motor de l'activitat economica com ho ha estat 
en els anys de bonan~a, és el sector que més excedents ha 
provocat, i aixo per diversos motius; primer, perque opera 
en un espai Iimitat, que no es pot expandir, i segon, perque 

actua transformant actius immobiliaris en líquids i pot 
provocar, per tant, una renda inexistent, una descapita
lització de recursos naturals i paisatgístics o fer obsoleta 
una oferta existent abans d'hora; tal volta, si no hagués
sim tengut aquest boom turístic, la renovació de la 
planta hotelera s 'hauria provocat més comodament que 
no en la situació actual. Aixo ho deien, amb una expres
sió molt grMica, els vells picapedrers, quan els deien: Jo 
vull un reforma a ca nostra i vull que em costi poc. Ells 
deien a continuació: Millor tirar a baix la casa i fer una 
de nova. Entenem que aixó precisament va desmotivar 
la renovació d'aquella planta hotelera. En I'ocupació, el 
sector de construcció el sector de construcció ha tengut 
un efecte clar: L'any 90, prop de vint-i-cinc milllocs de 
feina; l'any 93, més de divuit mil. Una caiguda, per tant, 
del 30%, en situar l'ocupació l'any 87, i baixa. 

En comer~. Tot ha repercutit, evidentment, en el 
sector de comer~; menys ocupació, desaparició d'auto
noms, baixada de les caixes, etc. Un sector que havia 
aguantat bé, certament, la creació de Pryca i Continente, 
pero que no sabem si en aquesta situació podra aguan
tar Alcampo, El Corte Inglés i Pryca-2. El sector co
mer~ representa el 25% de la nostra ocupació. 

El més cómode seria utilitzar la paraula tradicional 
crisi, la paraula crisi és la primera que ens surt a tots en 
aquests casos, és un vocable depriment i que I 'utilitzam 
moltes vegades com una pedra per tirar als altres, no per 
afirmar una sortida col 'lectiva cap al futur, alimenta la 
filosofía del "sálvese quien pueda 11 i ens serveix moltes 
vegades per definir histeries i no per concretar ( ... ) 
nostres. De l'economia es diu que són expectatives, cre
ar-les, donar-les a coneixer i traduir-les en opcions con
cretes és el que hem d'intentar cloure i presentar des 
d'aquest Parlament al conjunt deis ciutadans de Balears. 
Jocs florals i discursos comparatius poc ajudaran als qui 
ens han elegit i ens paguen per fer-ho. Anar per feina 
avui, a la nostra comunitat, és posar-se a treballar ja pel 
manteniment de l'ocupació. 

No li demanam, senyor Cañellas, miracles, li dema
nam simplement que faci el que pot fer i el que ha de 
fer. A voste, evidentment, no li pertoca arreglar la crisi 
economica mundial, ni l'europea, ni I'espanyola; voste 
és el capdavanter d'una comunitat petita amb futur, tal 
volta per aixo mateix, perque és petita i ben col'locada, 
perque tenim una activitat economica, que és el turis
me, que té futur i si sabem corregir i rectificar els errors 
passats podem tirar tranquiHament endavant. Ara bé, el 
que no podem fer és confiar en expectatives a llarg 
termini, l'avui i l'ara ens empeny. Voste parlava en el 
seu discurs de Pare d'innovació balear dins el context 
d'un parc tecnologic o megaparc, de Centre balear 
d'innvació tecnologica, son paraules seves. Senyor Ca
ñellas, la seva possible rendibilitat es veura l'any 2005, 
2010, mentrestant, la nostra comunitat és la que in ver
teix més en 1 + D de totes les comunitats autonomes 
d'Espanya, i aixo és I'avui i I'ara. No ens hem d'oblidar 
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del futur, hem de treballar de cara al futur, pero hem de 
trebaIlar en el presento 

El conseller d'Obres Públiques, el senyor Reus, en la seva 
compareixen<;;a de dia 29, ens parlava d'un estudi, d'un pla, 
d'un model estrategic, que elaborava la Conselleria d'Hisen
da i que veuria la Uum probablement abans de final d'any. 
La conclusió que dI avan<;;ava era que l'activitat turística i 
d'oci és el nostre futur i, per tant, hauria d'impulsar la utilit
zació correcta del territori i deIs recursos escassos de que 
gaudim. Enhorabona, aixo ja ho deia el Llibre blanc de l'hos
teleria balear de l'any 69, i l'estudi realitzat per Ofemasa 
l'any 76 hi afegia una cosa que ens feia bon cantar, que 
s'hauria de treure amb el consens de tots els grups polítics, 
social s i economics, creim que és una bona música per a 
aquesta lletra. 

Conclusions. Si tenim cIar que el nostre futur és l'activitat 
turística i d'oci, si la primera tasca, com deia el senyor Ca
ñellas, és lluitar contra la desocupació, si els recursos, com 
reconeixia el conseller, són escassos (de territori, d'aigua, de 
litoral, paisatgístics, energetics i economics) han de ser diri
gits a aquestes finalitats. Si, per sortir-ne amb for<;;a, ho hem 
de fer tots junts amb un necessari consens polític i social, 
per tant, ens haurÍem de demanar tots nosaltres: Que espe
ram per fer-ho si esta en les nostres mans? Quin turisme 
tenim ara i de futur? Un turisme vacacional, de sol i platja, 
que ve a Balears afer vacacions, no tant turisme de coneixer 
i veure, els turismes alternatius són encara, avui per avui, 
poc importants en nombre, no han de ser descurats, certa
ment, pero s'han de valorar en el seu conjunt. El turisme 
vacacional és repetitiu, exigent el 'estandards de qualitat, 
almanco com al seu país d'origen, vol seguretat en els preus, 
vol seguretat en els condicions sanitaries, vol un entorn 
agradable per fer-hi vacacions, vol sentir-se com a ca seva, 
pero amb serveis que li permetin gaudir del temps i de les 
comoditats de I'oci, demana molta més qualitat de serveis 
que el turisme que per primera vegada va a un país per 
coneixer-Io, per fer-hi turisme, vol trobar, evidentment, unes 
ciutats i pobles arreglats, vol platges en condicions, serveis de 
transports i oferta complementaria en qualitat-preu ade
quades al seu nivell, i sobretot vol uns serveis higienics i amb 
seguretat com a seu país, vol zones verdes, de les quals pu
gui gaudir, no vol brutor ni mobiliari urba en condicions no 
adequades a la seva forma de vida. 

En resum, amb aquests criteris volem reflexionar i aportar 
sortides que cre'in expectatives a curt termini i que ajudin la 
iniciativa privada, a la petita iniciativa privada, a crelll'e en 
el futur i per tant a invertir. L'estalvi s ha produ"i't preci a
tnent en aquells sectors socials més temorencs deis seu futur. 
Sense donar confian~a al present és diJícil constru ir el futur. 
Divel' ifjcar les actuacions COI11 a peces d ' un grao puzzle amb 
la idea de construir una sola figura: Posar a punt Balear en 
estanelarcls europeus de serveis, qualitat i exceHencja. Hem 
~e Crear, per tant, per a aquest fj diversos escenaris d'actuaci
o, el de la col'laboració social institucional, el de l'habitatge 
rehabilitat i millora ele fa~anes l'escenari elel servei públic 
d' informació i d'informació a tots els indrets de la nosb'a 

geografia, i hem de tenir cura especialment de l'aigua. 
hem de garantir una correcta i efica<; utilització ele l'ai
gua potable per damunt deis interessos privats o d'insti
tucions que no contemplin aquest recurs com a escaso 
No podem crear una exceH~ncia turística si als nostres 
visitants no oferim una qualitat adequada d'aigua, sen se 
oblidar tampoc els residents. 

La situació d'atur provoca dava vegada més arees de 
marginació social. Sí, senyor Cañellas, vull parlar del 
salari social, i si és precís el tornarem a debatre en la 
replica i en la contrareplica, perque cada vegada més 
els ciutadans de la nostra comunitat són els que pateixen 
situacions extremes, irrecuperables moltes vegades. Les 
consultes fetes als ajuntaments, a la Creu Roja, a Caritas 
i a altres institucions benefiques així ho confirmen, 
ciutadans que mai no haurien somiat ser en aquests 
nivells de marginació ara el pateixen. Per solidaritat amb 
ells o fins i tot per evitar, de forma egoista, situacions 
que no afavoreixen la nostra imatge de futura qualitat 
turística, ho hem de fer. Donar prioritat als recursos 
disponibles, en funció deIs criteris abans assenyalats, 
amb els objectius a aconseguir i la prioritat en el temps 
és allo que hem de fer. La prioritat pot significar certa
ment haver d'ajomar inversions costoses de poca rendi
bilitat social en l'ocupació; amb els criteris que abans 
hem dit hem de lluitar contra la desocupació. 

El debat de l'estat de la ComunÍtat hauria de signifi
car aquest any una crida d'iHusió j d'esperan<;a a tots 
aquells que tenim fe en el nostre poble, j no tenim la fe 
del carboner, sinó la fe d'aquells que han analitzat la 
situació actual en funció del passat i en mirar cap al 
futur. Per aixo, els socialistes de les Balears creim en el 
futur del nostre poble, en la capacitat de contreure re
ptes j en la for<;;a de elur-Ios a terme. Per aixo proposam 
a tots els grups parlamentaris ser capa<;os de consensuar 
les resolucions, aquelles resolucions que esperen els 
ciutadans ele les nostres illes. Demostrem, per tant, amb 
fets que estimam la nostra terra j que estam disposats a 
servir-la efica<;;ment per damunt deIs interessos privats 
i particulars. Dins l'economia domestica sempre es elóna 
prioritat als recursos i necessitats; si tenim cIar que el 
primer és Huitat contra la desocupació, siguem, per tant, 
conseqüents. Si demanam la unitat de tots per tirar 
endavant, fins i tot el sacrifici ele tots, bo seria que tam
bé nosaltres en domlssim exemple. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies senyor Obrador. Pel tom de contesta
ció, té la paraula el Senyor President de la Comunitat. 

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

Senyor Presielent, senyores i senyor diputats. En 
altres ocasions, quan he sortit a fer la replica al Grup 

~~~============================================================================================== 
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SOCIALISTA, se m'ha acusat de dirigir-me a una part deIs 
diputats i d'obviar els altres, i avui havia fet el proposit d'en
cap~alar la meya intervenció demanant-los disculpes, als del 
meu grup, si em dirigia només a l'altre, per allo de la llei de 
les compensacions, pero per mi que no em quedara més 
remei que mirar l'aire, he dubtat si tan soIs havia de sortir. 

Hem fet un debat per arribar a una conclusió, som a una 
comunitat turística, hem de dir que som pobres per veure si 
en convencem els altres i després hem de posar els serveis a 
l'altura d'Europa, jo no he entes res més, jo no sé si vostes 
han entes res més, pero a partir de quan diu conclusions no 
han fet més que aqueixes tres explicacions. CIar que aixo no 
m'estranya, que pot dir aquest grup?, perque hi ha grups 
que ten en l'oportunitat de sortir aquí i fer un plantejament 
polític, i ningú no els pot retreure actuacions polítiques 
més que qualque ajuntament, per avui, a la millor dema 
podnl ser d'una altra manera, pero n'hi ha que tenen res
ponsabilitats de govern, n'hi ha que treuen mesures cada dia 
damunt el paper, n'hi ha que dirigeixen l'economia del país 
-perdoni, de l'Estat, ha dit voste-; és clar, segons quines 
determinacions preguin, segons quines manifestacions facin, 
a la millor els retreuen la seva política. Conclusió: Aquesta 
és una comunitat turística, especialment dedicada a sol i 
platja, que l'hem de dotar de tots els serveis i d 'un gran 
panorama perque els turistes d'aquí -no sé si ho saben- són 
repetitius. El 50% n'és repetitiu, exactament, i l'altre 25% 
es deixa influir per allo que les agencies els diuen, i pus 
conclusions. Que passa? Que, és clar, era molt fort per al 
Grup SOCIALISTA venir a desfer tot un plantejament de 
caracter polític fet amb un discurs com el que jo vaig plan
tejar humilment aquí ahir, no en podien estar en contra. 

Garantir l'ocupació. No és el mateix garantir I'ocupació 
que crear ocupació o Huitar contra la desocupació; les mati
sacions són importants i jo som molt prudent a l'hora de 
triar les meves paraules. Vaig dir garantir l'ocupació, tractar 
de garantir l'ocupació, vaig dir austeritat i vaig dir transfe
rencies; tres línies d'actuació, les tres mateixes perque la 
política moltes vegades duu que distints grups s'hagin de 
veure en la necessitat de fer exactament el mateix planteja
ment polític, que no el mateix desenvolupament polític, el 
mateix plantejament,-les mateixes línies d'actuació que esta n 
proposades en aquest país nostre, amb majúscula, de 1 'Estat, 
no amb majúscula d'aquí, sinó amb majúscula d'aquí. A 
l'Estat, a un debat com el d'investidura, el maxim represen
tant del Partit Socialista: Garantir l'ocupació, austeritat en els 
pressuposts i transferencies. Li puc tornar a treure, com vaig 
fer ahir, el resum fet pel senyor Felipe González. Tota la 
política de quatre anys és aixo: ocupació, austeritat i trans
ferencies. Bé, me'n deix una que logicament no podia treure, 
no m'atrevia a tant, que era la política internacional, que és 
la que ocupava més ( ... ). 

Pero no diré de quina manera es despatxa aqueixa políti
ca d'ocupació, el que diré simplement és que no sé si vostes 
han sumat la de creació, la perdua d'ocupació, em pareix 
que ja no queda ningú que faci feina. Pero és que no es 
poden manejar les xifres amb aqueixa frivolitat, no es pot 

sortir aquí a plantejar, com voste ho ha fet, que som 
una comunitat pobra en funció que resulta que no han 
dividit el PIB pel nombre de població flotant, i després, 
el seu grup, a l'hora de reclamar el nostre finan~ament, 
ens diu que la població flotant no es pot dur a col-lació, 
que aixo és una conseqüencia que patim afortunada
ment els Balears, que ens dóna la situació que tenim. 
Voste s'atreveix a plantejar aquí, en parlar de finan~a
ment -m'havia fet proposit de no cridar-li ni una sola 
vegada, el meu grup em va dir que no li donas massa 
"tello" perque després ens el barataran-, s'atreveix a 
treure aquí a lIum el finan~ament de quatre illes com 
tres províncies, i quan aixo ens dóna quatre punts per 
damunt de la mitjana ve el seu Govern i ens els retalla; 
aquest és un ac- te de poca agudesa. Precisament actua
cions com aquestes són les que han omplit la pipa a tota 
la població d'aquesta societat, a tota la nostra societat, 
que ja comen~a a dir basta, volem un sistema diferent. 

Quant a les xifres d'ocupació. És que la seva política 
d'ocupació no la pot dur a col'lació maL Jo també m'he 
permes dur alguna xifra perque sabia que voste no tenia 
altra sortida que aqueixa. Les xifres de la desocupació de 
l'any 92, en nombre total de contractes perduts, que, 
efectivament, són vint mil, setze mil coincideixen amb 
el "decretazo", setze mil. Ara preparen el segon, li ha he 
dit al senyor Sampol, en els pressuposts d'enguany es 
tornen a carregar els fixos discontinus; jo ja comenº a 
pensar que aixo és perque hi hagi algú que després 
digui que se'n va a Madrid a veure si ho arregla, perque 
avui feien carreres socialistes destacats per dir que no 
se'n parli, d'aixo, que ja ho tenim arreglat. És clar, cada 
any, com que va ser un invent, i no dic que dolent, 
perque, contrariament, a vegades reconec que és bo, un 
invent que es va fer en l'epoca en que certs portaveus 
eren líders socials, pero ho tornen a pentinar i aixo no 
existira, deIs vint mil, setze mil coincideixen amb el 
"decretazo 11, l'any 92. Pero com que jo vull ser un poc 
més positiu que voste, li puc fer arribar les darreres 
dades d'ocupació per primera vegada fresques, per pri
mera vegada enguany torna a créixer el nombre d'ocu
pacions en el sector turístic, s'ha romput la dinamica de 
la baixa d'ocupacions, s'ha romput a la restauració, s'ha 
romput a l'hostaleria i s'ha romput en el conjunt del 
sector, i per primera vegada, després de les baixes de 
dos anys, torna a ser un creixement positiu per al 93, 
endemés, amb totes les conclusions de 1 'estudi preparen 
ja que per a l'any 94 encara sera molt millor, perque 
ocupació hotelera i ocupació de personal van sempre 
juntes, el que passa és que n'hi ha que només es queden 
amb I'esquerda de darrera la porta en comptes de veure 
el que és bo. 

1 que sigui precisament el seu grup el que digui a 
veure que feím nosaltres per crear ocupació i que els 
seus presenten uns pressuposts, els de més creixement, 
els més expansius -i no ho dic jo, ho diu El País-, els 
del 93, i els del 94 tornen a créixer el 12%. El ministre 
corresponent ja avisa: No se podrá crear empleo, el día 
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ue presenta el~ pressuposts, bé va el Grup SOCIALIS,!,A. 
ÓUi ha va dir es el senyor Solbes, el senyor Alfonso te la 
virWt de dir que no, pero aixo ho va dir el senyor Solbes, i 
endemés, quan se li demana especialment: Y cuándo se pro
ducirá la reactivación económica que genere empleo? Contes
ta tat un senyor ministre: Ya me gustaría a mí saberlo. 
rerdonin, he estat un poc discret, pero cree que ja he de 
perdre fins i tot la discreció. Aixo deis fixos discontinus, el 
senyor Obrador ja ha sabia; fa tres, quatre o cinc dies que va 
córrer a Madrid a veure cómo se articularía un nuevo siste
ma i el nuevo sistema ja s'articulat, en els pressuposts els 
deixen fuera. 

Contrariament, les informacions que jo li die i que Ii don 
amb estudis, no volia treure les deIs diaris, és que s'ha rom
put, la contratación laboral experimenta una reactivación en 
Baleares. Aqueixa reactivació es produeix perque la consci
encia que som un sector turístic, un sector que ha de cercar 
la qualitat, un sector que ha de cercar la propia imatge, un 
sector que ha d'oferir un paisatge, un sector que ha d'oferir 
unes zones humanitzades, un sector que ha d'oferir unes 
aigües netes i unes platges ciares, un servicis medies, uns 
servicis socials, unes garanties i unes seguretats, un clima 
igual que el del seu país. Aquest Govern fa deu anys, no 
només el darrer, en el dan-er hem fet molts de desenvolupa
ments, hem fet un pla, un programa, i I'hem dut a terme, i 
així tenim el que avui tenim. Que passa? Que aixo no és bo 
d'acceptar, que passa? Que és molt més bo de fer venir 
aquí, fer una serie de reclamacions de coses, que per ventu
ra alguna d'elles no s'ha fet, és natural, no les hem tetes 
tates, no pensam, ni en feim comptes, acabar dema ni passat 
dema. Fer tata una serie d'actuacions, dir el que ha faltat i 
després, a l'hora de les concIusions. no concloure res; s'ha 
ocupat un espai davant la televisió, s'han fet reclamacions 
oportunes i pertinents, pero no hi ha un model de política 
alternatiu valid, no hi ha un model de política alternatiu 
valid perque el seu ha fracassat, perque el nostre, agradi no, 
ha prosperat més que el deIs altres llocs, comparativament és 
millar que el d'Espanya, comparativament és millor que el 
de les seves comunitats autonomes, i encara s'atreveixen a 
dir-nos que nosaltres no respectam la solidaritat?, que no 
comparam que alla hi ha més gent?, que nosaltres no com
param ni tenim en compte la solidaritat? Miri, només en un 
paperet, ajudes de la Comunitat Economica Europea: Nosal
tres, 9'9 per habitant; la mitjana, 178 ecus per habitant; 9'9, 
la mitjana 178. Aqueixes comunitats de les quals voste diu 
que tenen tanta de cosa, 249, 320, 374, 276,469,132,401, i 
sense crear ni una sola activitat economica rendible, aixo 
només per a subsistencia, 684. 

Tres línies els vaig oferir jo des d'aquí, tres Iínies que 
havien de ser, almanco, respectades. Perque, garantir I'ocu
pació, ho vaig fer, amb una crie de proJectes concrets i 
c1eterminats, una críe de projectes COl1crets i determinats en 
els qual com és ciar, recorría també al financ;ament de la 
COmunitat Europea com un procediment més. Jo aquí del 
qlle m 'exc1amava ahir era que I' única inversió, l (mica impor
tal1t de l'Estat afer enguany, que ja havia d estar I any pas
Sal, a pesar deIs fons propis de l'Estat i deixar-nos qualque 
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cosa deIs fons de cohesió per repartir-los amb nosaltres 
també i no només amb al tres comunitats on necessiten 
el seu vot per treure el pressupost, i que ja s'han repartit 
les xifres, que aquesta única també la passassin a la 
cohesió i perdéssim ser en el deure i en I'haver deis 
pressuposts de l'Estat. Que passa? Que no s'atreveixen 
a parlar-ne, no s'atreveixen a parlar clarament de quina 
és la situació, escoltin, se I'ha de saber, havien de fer 
una cosa rara, avui havien de sortir per un numeret rar, 
perque sabien que no tenien cap oportunitat de parlar. 
Les inversions en aquesta comunitat del Govern central 
decauen en pessetes constants cada any; del 83, de 8.492 
milions, 8.039, 5.600, 3.700, 4.500, 5.200, 4.700, 5.145, 
2.400, 1.133, i per l'any que ve, sap quants n 'hi ha, de 
preparats, en pessetes reals, no en pessetes constants? 
4.000, en pessetes reals són bastants menys d'aquests 
1.100. 

Em permetran que els digui en un minut -m'he per
mes sumar-Ia- les promeses d'inversions de l'Estat no
més dins la campanya electoral: 259 mil milions; 2.120 
milions; 22.000 milions, només per a Feve. Los fondos 
del PDI en las Islas iran todos a las costas, 1.200 milions; 
estoy a disposición de ... , perdó, aixo és de Felix Pons; 
un capítulo especial para las carreteras locales, gestiona
ran, Senyor Conseller, ccnvendra que la proxima vegada 
se l'endugui; 10.000 milions d'hospitals; aixo en quinze 
dies, pensin si arriba a ten ir quatre anys. Que no ens 
donin el dret d'administrar-ho a la derecha caciqut?, 
després ja comencen a recortar los hospitales, després 
resulta que somos la inversión más baja de todo el Esta
do. Pero no es preocupin, per enguany ens salvarem 
amb asuntos sociales per poder fer totes aquestes actua
cíons, hi han posat 2 milions per l'any que ve d'inversió, 
en asuntos sociales en aquesta comunitat, i el palau' de 
justícia ja desaparegut, i en defensa no hi ha res, en 
obres públiques ens hem salvat perque hi ha un acord 
a nivel! de ministeri perque nosaltres facem unes depu
radores i les de Cal vi a les faci ... , un acord, ha dic, un 
acord, i benvingut aquest acord, perque no hi ha res 
millor que repartir les carregues; en educació practica
ment res. Sumaven escassament, les promeses, senyors, 
312.000.016 milions més les no quantificades. 

1 que han de dir? Han de dir clarament que hi ha 
parts i quarts, han de dir clarament que no saben on 
van, han de dir que tant el!s com nosaltres podem parlar 
de garantir ocupació, podem parlar d'austeritat, podem 
parlar de transferencies, pero, que passa?, que quan 
aqueixes paraules estan en boca del Grup SOCIALISTA 
són paraules per dir i paraules per no fer, són paraules 
per omplir-se la boca amb els discursos i no realitzar-les, 
i quan nosaltres feim el resum de deu anys i resulta que 
les infraestructures s'han fet, que les carrete res s'han fet, 
que les depuradores s'han fet, ara resulta que funciona 
malament. 

La depuració terciaria va ser un acord amb el minis
teri, que ells la podien finan¡;ar amb els fans de cohesió 
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perque estaven perfectament arbitrats, perque els fons de 
cohesió són per a inversions que incideixin en el medi ambi
ent primordialment, perque així ens permetria recuperar 
aquesta aigua, pero em sembla que, pel que he sentít, ja es 
torna a embullar. 

La diferencia és que, quan nosaltres utilitzam aquestes 
línies, després, darrera, hi ha efectívament totes i cada una 
de les nostres actuacions. Quan ells parlen d'austeritat, par
len d 'un pressupost expansiu; quan nosaltres parlam d'auste
ritat, parlam d 'un pressupost regressiu, encara que ens consti 
haver de dir que no, encara que algú de vostes, consellers, 
passen pena perque, als mateixos sectors, els han de dir: 
Enguany no hi haura creixement, amb sort, a aquells als 
quals afecten els temes socials; en canvi, a ells, resulta que 
aquesta actuació no els va bé. 

Quan parlam de transferencies, parlam de garanties reals, 
de transferencia. El senyor Felipe González -em diuen que 
li tenc un certa estima, i és ver perque, fosca!, per qualque 
cosa el voten- va proposar exactament corresponsabilitat 
fiscal i transferencies, pero obliden all0 que va dir a baix. Va 
dir: "Igualdad de oportunidades" per a totes les comunitats, 
va dir finan<;ament correcte i va parlar de corresponsabilitat, 
no ho va dir a la lleugera, va dir exactament "igualdad de 
oportunidades de los habitantes de todos ellos y la integración 
en un proyecto compartido de responsabilidad de aquellas 
visiones legítimas y diferenciadas", pero quan tractam de 
diferenciar-nos, ens diferencien per la coa. 1 va dir més, va 
dir: "Mediante el traspaso de medios personales y materiales 
necesarios", pero el tren no arriba perque no ens volen pagar 
el deticit. Va parlar de corresponsabilitat, i en aixo sí que 
valla pena que es fixin, "una cuestión que resulta indispensa
ble en la actual configuración del estado de las autonomías, 
si no quremos que las insuficiencias de los recursos públicos 
de las comunidades autónomas se traduzcan en demandas de 
nueva financiación con cargo a los presupuestos del Estado", 
i surten les seves comunitats, faltaria més, jo estic molt bé, 
tots igual, lligar-nos? No, aquells que facin feina i nosaltres 
a viure. No em pareix correcte, no em pareix correete, la 
veritat. Allo que s'ha volgut fer amb el tema de la correspon
sabilitat és rompre l'estat de les autonomies, no die rompre 
en el sentit de fer fallida, en sentit economic, sinó de rom
pre, de dividir-lo en trossos. Davant un problema greu, da
vant una situació difícil de crisi, davant un moment en que 
s'havien de prendre resolucions, es treu l'enfrontament entre 
les comunitats, a veure que passa, i ni hi haud. igualtat, ni 
hi haura corresponsabilitat, ni fins ara hi ha cap mitja mate
rial. 

M'oblidava de dir-los, en el tema d'inversions, que ja hi 
ha la confirmació que, all0 deis aularis de la universitat, 
hisenda no ho passa al Grup SOCIALISTA. Jo ahir ho vaig 
anunciar com una mera possibilitat, ja hi ha constancia es
crita, hisenda no autoritza el conveni perque aquesta comu
nitat pugui avan<;ar la construcció de l'aulari de la Universi
tato "Los recortes financieros y de gasto no permiten un con
venio como éste", ha arribat avui. 

Per aixo, quan el portaveu del Grup SOCIALISTA 
surt avui aquí, surt amb un cortina de fumo Vostes 
s'han oblidat aixo, vostes s'ha oblidat aixo, vostes estan 
destruint l'ocupació, pero no hi ha cap decisió de les 
seves que hagi inflult en aqueixa ruptura d'ocupació, ni 
cap de les nostres que, pel que es veu, hi beneficiL És 
que tothom esta capgirat, és que ningú no pot entendre 
que anem per on anem tothom doni l'enhorabona a 
aqueixa comunitat a I'hora d'entendre el tema turístico 
Tothom ens dóna l'enhorabona a l'hora de veure com 
potenciam la comercialització deis sectors industrials que 
pateixen per aquest caire i que fan exclamar aquí que, 
a un industrial, li han donat una subvenció a Comer<; 
sense dir que és per eomercialitzar productes a l'exteri
or, que és vendre, o que s'oblida l'actuació en el nostre 
estimat comer<;. 

Jo el que pensava, la veritat, era que, quan el senyor 
Obrador feia el seu discurs, davant, davant li havien 
segat l'herba, la hi havien segat tal vegada amb més 
contundencia, tal vegada amb més coneixements, tal 
vegada amb més preparació, a pesar que també, tal 
vegada, amb menys coratge. 

Jo demanaria al Grup SOCIALISTA que s'oblidas de 
fer aquests plantejaments, que s'oblidas d'una vegada 
per totes de tan sois venir a veure quin es són les man
cances d 'un discurso Jo esperava avui del Grup SOCIA
LISTA que venguessin a dir: Mirau, contra el vostre 
model hi ha aquest, contra les vostres línies d'actuació 
hi ha aquestes, contra la relació que diu garantir l'ocu
pació a través d'unes polítiques d'actuació en el Pla, en 
el Raiguer, a cercar fons a la Comunitat Europea, a 
fonamentar La formació, a reaLitzar tot aixo que pugui 
ser el nostre futur per al 2025, per al 2015 o per al 
2005, perque resulta que si feim plans a llarg termini, 
ens diuen que ens oblidam del dia a dia, i els altres anys 
que jo venia a fer un discurs del dia a dia em deien: 
Pero voste s'ha deixat el llarg termini, no sap planificar. 
Pero no hi ha en absolut el més mÍnim plantejament 
alternatiu, i és que no hi pot ser, és que el seu ha fet 
fallida, s'ha demostrat al llarg de deu anys, perque han 
dut aquest país a la situació en que esta, han dut aques
ta comunitat a greus problemes per decisions del Govern 
central, entre ells returar tot quant nosaltres hem inten
tat posar en marxa; i aixo amb la fe del carboner o sense 
la fe del carboner, perque la fe del carboner mon pare 
la tradula per creo en Dios, puño cerrado, i de vegades 
val més, amb aqueixa fe, pensar que hi ha un futur, que 
es fa feina en aqueix futur, que no sortir aquí només 
purament, únicament i exclusivament a destruir. El dia 
que es decideixin a construir, el dia que seriosament 
vulguin parlar d'ordenació territorial, del Poot, del Con
sell Economic i Social, de totes aqueixes coses, ens tro
baran tant com vulguin. 

No s'han atrevit a treure el 15% tampoc, ni el cofi
nan<;ament, i jo no el treuré, i no el treuré per una raó 
molt senzi1la, perque en privat li deia, al portaveu, no 
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abe01 dema que hem de votar, perque encara avui, per 
~elefon, intentaven modificar la fórmula en tres punts essen-

'(lls, perque els ministres s'amaguen per 110 donar explicaci
el "b . ons de les seves pro.meses, perque dema eneal'a no sa en SI 

tenen conformada la voluntat del més important per veure 
si els al tres ens hi hem de sumar, senyor Vidal, al catala. Per 
tant, no ens poden donar a nosaltres la versió definitiva del 
tebeo, pero avui matÍ demanaven: Que ens votareu la fór
rnula?, quina?, que en sortirem guanyant o perdent? Depen. 

No podem perdre mai, s'ha sentit aquí; amb gent que 
juga amb les cartes dins la manega, no es pot perdre mai; 
amb gent que, en comptes de pro posar una fórmula de fi
nan~ament per a aquesta i per a les aitres comunitats, clarÍs
sima, plantejada amb seriositat, se seu un dia i l'aitre també, 
avui amb un, avui amb un altre, aquí et don, aquí em lleves. 
Quatre fórmules duim en vint dies, i dema la volen fer votar. 

Senyor President, jo mentre el senyor portaveu del grup 
parlava he tengut la prudencia de callar-me, i el senyor Al
fonso pareix un corb. Ja sé que hi ha dos portaveus aquí, 
pero un d'ells no surt a la tribuna. 

Senyores i senyors diputats, voldria acabar tan soIs dient 
que avui tampoc lí ha anat gens bé al Grup SOCIALISTA, 
volía fer el meu discurs sentimental, avui volia repetir les 
meves expressions d'estim el meu poble i faig feina per a ell, 
jo li diré les mateixes que li vaig dir ahir, n'hi ha que es 
creuen que una imatge val més que cent paraules, pero 
aqueixa imatge de la televisió no val quan els fets no sumen 
cada dia una acció, una obra, una realització, una atenció, 
una preocupació, un desviure's, i n'hi ha que només es des
viuen per veure si posen entrebancs. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Grades, Senyor President. Pel torn de replica, senyor 
Obrador, té la paraula. 

EL SR. OBRADOR 1 MORATINOS: 

Senyor President, senyores i senyors diputats. Senyor 
Cañellas, voste ha fet el discurs de sempre, és a dir, sortir 
d'aquí, anar-se'n a un altre ambit i oblidar-se que és el 
president d'aquesta comunitat. Pero una vegada més li volem 
recordar, li volem dir i li volem tocar, i aquesta vega da tam
bé li vull dir coses molt puntuals i molt concretes que, tal 
volta, mai no li havia di!. 

Primer de tot, quan jo par! de comunitat rica no he con
traposat comunitat rica a comunitat pobra, he dit simplement 
que aquesta realitat de comunitat rica no es correspon exac
tament a la realitat i hi he marcat una serie de temes, pero, 
precisament, jo li treurja -si vo l- un cert argument d autori
tat el senyor Miquel A1.enyar parlava el 22 de setembre del 
92 de "el espejismo de la riqueza balear Jl

, i deja exaClament 
aíxó que compartim molts que no és possible parlar amb 
aquesta riquesa, i deja que el Govem balear debe romper el 
'nito de ser la comunidad más rica de España y renegociar su 

posición ante Europa ". Jo cree que és un tela del qual 
haurÍem de parlar, perque una comunitat rica no es pot 
permetre totes les dades que jo li he dit; endemés, Ji 
diria que tates les dades que li he dit són dades oficials, 
concretes, i n'he dit el nombre d'absolutes, precisament 
les dades tant de l'Insitutut Nacional de la Seguretat 
Social com de I'enquesta de població activa. 

Pero voste ha canviat una paraula, curiosament, i el 
seu discurs no és aixÍ, endemés, l'he sentit dues vegades 
en cinta; per tant, voste va dir exactament en el seu 
discurs "Buita contra la desocupació", no garantía l'ocu
pació, aixo és perfectament en el discurs i esta perfecta
ment dit. En aquest sentit, jo li dei a que la tasca més 
important d'aquesta comunitat és fer front a aquest gran 
repte que tenim, per raó de causes no només puntuals 
o no d'actuació de govern, sinó precisament a una situa
ció economica i social que vivim en aquesta comunitat, 
i si no som capa~os, des de Balears, de tirar aixo enda
vant difícilment construirem un poble assentat, un 
poble amb futur, fins i tot diria més, aquest poble que 
cre'i aquests serveis adequats per a aquest turisme. 

Jo no he vist tot aixo que voste diu en el seu discurs, 
que voste puntualitzas com ha ha de fer, voste té idees, 
com si dibuixas aquest gran dibuix que aparcntment 
quadrava pero que tenia uns errors que jo els hi he 
marcat i als quals voste no ha contestat, ni a un sol 
d 'eBs. 

Voste parlava d'austeritat, i que és austeritat? Que 
la suplencia d'un xofer del senyor Berastain, quinze dies 
del mes d'agost, ens costi als ciutadans d'aquesta co
munitat 400.000 pessetes, aixo és austeritat?, austeritat 
és gastar-se 2.400 milions de pessetes en inversions 
immaterials?, és gastar-se més de 1.200 milions de pes
setes en temes de publicitat? Voste creu que és austeri
tat i bona gestió haver posat 5.400 milions de pessetes 
del pressupost en tres debats en aquest Parlament sobre 
el tema on se'ns parlava que el canon serviría per a tot, 
que era un acord de tot, i ni tan soIs basta per als inte
ressos de les inversions fetes?, i que hem hagut de dedi
car -el senyor Reus ho deia en la compareixen~a de dia 
29- fons d 'altres llocs per cobrir el forat d 'Ibasan. 

Tal volta, deis doblers de carrete res que en un mo
ment donat pactaren amb el Govern de la nació, i amb 
el qual estaren d'acord i satisfets, amb aquests quasi 
quinze mil milions en cinc anys que havien de venir, 
n 'havien de venir 800 el 92, 1.700 el 93, 3.600 el 94, 
3.600 el 95 i 3.600 el 96; i que, concretament, aquestes 
xifres havien de ser així perque així creim respectar 
l'autonomia, i tots d'acord, i tots negociant, i tots discu
tínt i donant suport a aquesta gestió del Govern auto
nom d'aquesta comunitat entenÍem que havia de ser 
com a finan~ament no finalista. Per tant, si és aixo el 
que és austeritat í bona gestió, no ha entenem. 
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Pero hi ha hagut un tema que m'ha molestat moIt, que 
l'hi vull dir i que el vull deixar molt cIar. Voste ha parlat de 
fixos discontinus. Voste creu, senyor Cañellas, que ah ir ma
tí, devers les deu o les onze, un membre de la Conselleria 
d'Hisenda hagi de telefonar a un dirigent de Comissions 
Obreres per dir-li precisament que el Govern de Madrid 
havia llevat all0 deIs fixos discontinus i que ho tenien de 
bona font, i aquest dirigent de Comissions Obreres li vaig 
dir: Escolta, que jo tenc la resolució de dia 27 de setembre, 
on precisament no consta aixo i on precisament hem arribat 
a acords. 1 a les dues o les tres de I'horabaixa aquest mate ix 
funcionari de la Conselleria d 'Hisenda tornava a telefonar al 
dirigent de Comissions Obreres i 1i deia: Nosaltres hem fet 
una gestió i ens consta que és ver. 1 aquest dirigent de Co
missions Obreres l'havia plantat a Madrid, i a Madrid li 
havien dit que no era ver; i jo personalment, perque així 
m'ho va dir, vaig telefonar al secretari general d'ocupació i 
em va dir que podia desmentir públicament tot aixo, que era 
una faI-lacia i una mentida. Voste creu que un govern ha 
d 'incitar un sindicat en un tema que no té garantit, a través 
d'un funcionari, pagat per tots els ciutadans, de la Conselle
ria d'Hisenda, a un dirigent de Comissions perque aixo surti 
precisament en el moment del debat de la Comunitat?, voste 
creu que aixo és serió s? , voste creu que aixo és un govern 
que pren la responsabilitat de dirigir aquest país? 

Senyor Cañellas, fixi les seves paraules. Molt orgullosa
ment vaig tractar el tema de fixos discontinus perque em 
preocupava seriosament, com a membre que em consider 
d 'aquesta comunitat i com a membre que, tal volta, abans 
que voste entras en política, ja duia molts anys lluitant en 
aquesta comunitat per la democracia i per aquesta autonomi
a. Jo li vull dir una cosa, perque precisament em sentia res
ponsable d'aquest fet, vaig anar a Madrid, em vaig preocu
par, ho vaig discutir, vaig explicar totes les necessitats, se'm 
donaren totes les explicacions, arnés, lí vull dir que les sorti
des que nosaltres proposavem eren sortides de les quals hem 
parlat amb els sindicats, amb les patronals, amb l'Adminis
tració,perque creim que hem de donar sortides a aquesta 
tenalla terrible que és la precarietat i l'estacionalitat de la 
nostra comunitat; mentre no rompem aquesta tenalla, i d'ai
xo, voste no en fa menció mai, serem la comunitat que esta
rem 24.000 pessetes-per davall el salari mitja d'Espanya, i 
mentre no rompem aquesta tenalla, estam condemnant arnés 
de seixanta o setanta mil treballadors avui, en aquesta co
munitat, a tenir unes pensions basiques que no els cobriran 
ni el mínim necessari perque han de cotitzar tal volta vint 
o vint-i-cinc anys per accedir a la seguretat social. Nosaltres 
hem de Iluitar per canviar aquest model, perque aixo no ens 
crea riquesa, aixo ens crea pobresa. Aquests factors els hem 
de tenir en compte, no els podem oblidar, senyor Cañellas. 

Voste ens ve a parlar d'austeritat, de seriositat de govern, 
i és capa9, el seu Govern, de fer aixo que li dic, perque, si 
vol, li'n puc dir el nom, no hi tenc cap problema. 

Jo li vull dir que voste parlava que han pujat l'ocupació. 
Jo li he dit que en el discurs és, perque les dates són exactes 
i són mesurades una per una i xifra per xifra amb la institu
ció que té les dad es oficials. En serveis no hem baixat, jo li 
he dit que en el comput general d'ocupació, de destrucció 

d'ocupació, i aquí no afecta el IIdecretazo ll
, els vuit mil 

treballadors de construcció que hem perdut o els cinc 
mil d'indústria, a aquests senyors no els ha afectat per 
res el IIdecretazo 11, i els hem perdut en un any, en dos 
anys, en una caiguda creixent. Aquestes són dades ofici
als d'altes en la Seguretat Social el mes de febrer d'en
guany, el mes de febrer de l'any 92 i el mes de febrer de 
l'any 91. Si voste mira totes les corbes ho veura perfec
tament. 

Voste és el culpable que a partir del 86 es disparas 
la construcció de la manera desproporcionada com ho 
va fer, perque no va atendre les peticions que li deien, 
que hi havia d 'aplicar moratories, i aixo va fer entrar 
cent cinquanta mil places en construcció per a gent que 
davant un IIdecretazo ll

, en aquell moment d'expectatives 
i amb grans excedents economics, va tenir por de perdre 
el seu valor immobiliari, i hi varen entrar les !licencies, 
que avui encara en tenim prop de cinquanta mil, que ni 
tan soIs ens atrevim a anul-lar-les, els donam tres mesos 
perque es posin en Ilista encara, llicencies que s'han 
donat fins i tot abans del decret deIs 30 metres i que, per 
tant, no se subjecten a cap norma. Aquells ajuntaments 
que no reformaren els planejaments i adequaren aquesta 
situació s'han vist amb aquest treball. 

Jo li he presentat un model molt diferent del seu, 
senyor Cañellas, un model que he practicat i del qual em 
sent orgullós, el model de programar a distancia, de dir: 
Ara, el problema real d'aquesta comunitat. Si és que 
volem tenir una sensibilitat social, cosa que, jo li ho deia 
en l'anterior discussió, dubt que voste tengui, i sincera
ment li vull dir que, així com ha parlat del salari social, 
així com parla deis temes d'ocupació, dubt que tengui 
aquesta sensibilitat, voste té una altra sensibilitat, pero 
aquesta no, la sensibilitat social de dir, si voste afirma 
que el primer gran problema és l'ocupació -i és ver-, 
que s'han posar tots els recursos necessaris per reactivar 
aquesta ocupació; així com al tres perden temps, hores, 
precisament per trobar sortides, voste, que té més re
cursos que tots en aquesta comunitat, sigui el president 
d'aquesta comunitat, no el de Madrid, per a aixo ja hi té 
el senyor Gilet, la senyora Cava de Llano i altres dipu
tats, voste sigui el president d'aquesta comunitat, vengui 
aquí i parll. 

Vull acabar amb una cosa, quan voste parla d'un 
regim especial de finan~ament no diu quin ha de ser, 
nosaltres hi esta m d'acord, i li assegur que farem tot el 
possible -ho férem en el tema de carreteres, concreta
ment- per aconseguir el maxim finan<.;ament per a 
aquestes illes, li assegur que ho farem, a nivell d'acon
seguir el que creim que és just i endemés aconseguir el 
maxim finan~ament, ho farem i ho hem feto El que 
passa és que voste no diu quin regim, i jo li deia que és 
l'única illa -i és en el seu discurs, textualment- de la 
Comunitat Economica Europea -diu el nom antic, Co
munitat Economica Europea (CEE)- que no té un re
gim especial; i jo li treia: 

(Continua) 
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