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Escolti, I'illa de Filan, que é'i 011 hi h:l I~ c~pit:ll de Dinamar
ca, Copenhague, és um ill;¡. é., que volem el regim d'alla o 
el de I'illa grega? Li ha PO<;;I\;I Cl1lll un exemple, voste ens 
ha espedfiqui, pugi aquí i digui en que vol consistir aixo, 
perque el que no pot tenir \'mll.' l'" el m:lniqueisme i la du
plicitat que té voste i el Partit Popular: aquí eliu una cosa, 
a Madrid en diu una altra: parh amh M:lelriel, els diu una 
cosa, lIavors ens ve aquí i el1' cDnta una historia diferent; 
per favor, que hi hagi una unil:11 i que vt.'ngui <lquí, <11 Parla
ment d'aquestes iIIes, 011 vmll.' 11'1o\ el president, d'aquest<l 
comunitat, vengui i ens expliqui les coses. ens les aclareixi. 

Li he dit aixo, li he elil <lqucsta serie ele elades perque són 
confirmables i perque són ver, Vmle. qua n no sap que ha ele 
dir, es posa amb que si el porta ve u ( ... ). no em pos amb 
voste, ni ens hem posat m<li -el P:lrtit Socialista- amb que si 
voste és el portaveu o ha cleix:lr de ser, voste és el president 
d'aquesta comunitat, elegit pel P<lrtit Popular. Nosaltres som 
un partit autonom, tenim les nostres normes, les nostres 
regles, la nostra democracÍ<l intern:l i alla la jutjam. Per aixo 
m'he permes avui precisamenl treure-li fites concretes, no 

. ens vengui aquí a parlar d'allo que voste no vol parlar, que 
fara dema en aquesta comunitat si som en aquest nivell de 
desocupadó, de precarietat, d'estacionalitat?, que hi vol fer? 
Aixo no ho ha dit mai, ni en el seu discurs d'ara ni en cap 
discurs que voste ha fet en aquesta comunitat, voste ha dit 
idees estranyes, que a vegades sonen bé, pero no ha dit mai 
al10 que ha de fer i amb que es compromet. grades, Senyor 
President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Grades, senyor Obrador. En contra replica, senyor Ca
ñellas, té la paraula. 

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

Gracies, Senyor President. L'altre di<l presidi<l un<l 
reunió, no ve al cas que tractava, aquí on els que for
maven part d'aquella reunió comen<;aren <1 tirar-se els 
trastos pel cap, més o menys discretament. pero h<lstant 
enfora d'allo que era el moti u de la reunió, i n'hi V" 
ver algun que em coneixi<l poc que va qued:lr admir"t 
que jo pegas un cap de puny dalllunt 1" taub, discret, i 
digués que, a aquella reunió, no hi h<lvíem anal a parbr 
de temes de cri"des, que se n'an"ssin, que s'hi pos<lssin 
cI'acord i que, qua n arribassin a una conclusió, vengues
sin a plantejar quines eren les "Itern<ltives. Bé, ido, avui 
em sembla que amb el Grup SOCIALISTA hem vengut 
a tractar temes -i pereló per I'expressió. no hi tenc res" 
dir, és una manera de p"rlar- de cri"cles. 

Pot ser que jo no tengui model, no pretenc tenir 
sempre la raó, pero jo ahir vaig propos<lr tres línies, 
tres línies d 'actuació (garantir ocup"ció, <lusterit<lt en 
els pressuposts i tr"nsferencies) per a un any i mig de 
feina, les quals han de servir per al futur. I a cad" una 
d'elles vaig posar unes "ccions, 

Per garantir I'ocupació, un tr"ctament dinamic en els 
dos plans, aquí on hi ha més incidencia de la erisi eco
nomica, que és tata la zona que no és cost111lera -el Plil 
i el Raiguer-; unes aetuileions decidides ele reeere<l ele 
tots aquells plantejaments que ens puguin suposar qual
que cosa de positiu, des de les directrius de la Comunit<lt 
Económica, deis fons de la Comunitat Europea per a 
aquestes zones, per a les de la Serra de Tramuntilna, per 
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a Menorca, per a E ivissa i per a Formen tera , una serie d 'ac
luacions que vénen de la ma de la for mació, de la pro moció 
de l co me re;, de la ma de tata una se rie d 'acluacio ns de tipus 
únicamen l i exclusivament po lí tic, co ntra les qua l no hi ha 
hagut ni el més mínilll rebuig ni el més mínim rebatiment. 
Vo~tes no n'han pl antejada cap , d 'altern ativa, s'han quedat 
amb el decreixement de la construcció , s'han quedat amb el 
decreixement de Ilocs de feina i han oblidat que les xifres 
co mencen a canvíar perque les polítíques comencen a donar 
resu lta t; e l que p<issa é que es q ueden només amb aq ue lls 
prob lemes que poden er especla ula rs, i aque,1I prob lema 
que pot er espectac ular és si un g vern té un funcio na ri qu 
ha fe l una pfeg,ullta a un sector, res he d il e1'a lló que pensa
ven els síndícats, res he dit d'alló que pensaven els agents 
socíals, res he dit més que alabances que algú un dia es va 
p reocupar l'aq uell prob lema i ara el veu per illar. Jo no he 
trel aquí res d'a llo que m'hagin comu nica t per le lMon s inó 
u n documen t que va se r lI iurat a la sorlída de la reun ió del 
senyor S Ibe c n prcsentar e ls pressuposts, jo no sé si es ta 
enten a l o 110, perc¡ ue ni so m So lbes ni ha vull ser, ni per
lt:l ny al (jovern de Machi 1, en e l lu al hi ha una Iínia q ue 
preocupa a <tq ucslt:s illes, lu e prc cupa al treba llado rs d'a
queste illes, i hi ha mo tiu per preocupa r-se. També li he dil 
si alJueSI< linia I' han posada Hl1lb toto la illlencionalital 
pe rque qualque soci alisla que té cara i ulls, que lé nom, que 
lé IliIHllgel>. c1espré d igui : Sociali tes le Balears, hem torn at 
a arregla r el fixos d iscol1tinus; COI11 voste ja pre parava e l 
tema o com e ll mateix ho va dir per radio fa tan soIs una 
serie de dies, exaclament a Antena 3 de nldio, dja 20 de 
selembre, va dir que si el Govern d'aquesta comunitat vol 
doblers, ha de passar per les mans deis socialistes de Balears 
i si no, fora; aixo s'ha dit per part del secretarí del Partit 
Socialista a Antena 3 de radio dja 20 de setembre; aquestes 
orelletes, a les quals ningú no els ho ha contat, ho varen 
sentir; els die que, poc més poc manco, vaig anar a parar a 
la cuneta, penlue no anava en el cotxe oficial, anava en el 
meu, CUIl1 faig cada dia per puja r í baixar de ca meya, com 
un signe d'asuterilat, si volen, per suplir als funcionaris, 
perque no tengujn tanta feina , i quas j vaig ana r a parar a 1:1 
cuneta, eI'espantat , és a dír, ja hi tornam a ser . 

Perque no és un pie que ho han dit, ha han dit així de 
vegaeles. E ls socialistes gestion arem, els socialistes fan les 
gestions, ells varen aprovar el motil é de les carreteres, s'ha 
dit aquí avui; voste també va dír, de les carreteres, que no 
les podíe n~ tenir perque passaven per altres comunitats o 
només s'apunta al día en que després de nou mesas arregla
ren el fínanc;ament?, a I'exit de dir: els hem donat 15.000 
mjlions de pessetes en cinc anys, eh? A Canaries els donaren 
el mateíx í encara continuen dient que pagaran perque all a 
les carreteres sí són d ' interes naciona l, les de Balears no . 

Jo no he fet reclamació sobre aixó, jo vaig acceptar aíxó 
de les carreteres, no n 'he tornat a parlar, no m'han tornat a 
sentir, jo vaíg acceptar aqueíx financ;ament, com és natural, 
en bé de Balears, continuaré demanant , si no me'n donen, 
paciencia, m'ho hauré de menjar, pero no m'han tornat a 
sentír perque jo vaig acceptar aqueix fin anc;ament, perque sé 
que s'ha de ser solídari, perque sé que, a les carreteres d'a-

quí, en un parell d'anys més, haurem acabat les grans 
realitzacions i, per tant, ens bastara sobradament per 
manten ir-les. Per tant, si hi ha altra banda on facin 
molta falta, que els les facin . El que passa és que, a la 
gent , se Ji encén la sang quan va per qualque carretera 
i en cent-vuitanta sis quilómetres d ' una carretera princi
pal que uneix dues capitals, d'una comunitat que encara 
reclama, hi ha una gasolinera perque no hi passen cot
xes, jo em pensava que havia agafat una carretera perdu
da, sense fin al, i no, era un a carretera principal. 

Per tant, venir aquí i retreure allo que no se sap ni 
manejar, es fixin en les seves incongruencies, no són 
meves; en la primera intervenció tenÍem 1000 milions 
de publicítat, en la segona ja només n 'eren 400, ja 
n 'hem estalviat 600, anam pel camí de I'austeritat. 

El canon, basta o no basta, ha mirat si s'han fet més 
obres o no?, ha mirat si s'han cobert més necessitats o 
no?, ha mirat si s'han avanc;at les construccions o no?, 
n 'hi ha alguna que queda sense fer? El terciari , em cre
gui , va ser un compromís adquirit amb el senyor Bor
rell, amb dia i hora, perque precisament els fons de 
cohesió eren els més ideals per a aquell tema i, per tant, 
ell es comprometia a estudiar la incorporació d'aixo dins 
el terciari, que és un avanc; més dins el procés de depu
ració. 

Miri si arriba a voler desvirtuar les situacions, que jo 
deman un regim especial per a aquestes illes? No el 
deman, no vajg voler ser tan estufat per demanar-Io jo, 
els vaig demanar que escoltassin -repassi el meu discurs
un sentiment que aflora en la societat, que no havia de 
tenir colors politícs, í vaig demanar als grups, als agen ts 
socíals, als empresaris i als tecnics qualificats que exami
nassin quin era el sentiment de la gent, que examinassin 
que era aixó que aflorava a tots els centres de debat, que 
tractassin d 'assumir tots, Govern inclos, que hi ha darre
ra aquell sentiment, i després, quan haguessín tret entre 
t01s conclusions a bastament i sabessin quines raons ens 
donen suport i per que, i poguéssim fer-ne un docu
ment suficien1ment aclarit, aquest Parlamen1 en parlaria. 
No em digui aquí i ara que jo reclam no sé que de no 
sé quina illa, de no sé de quina capital; precisament ahir 
deía exaetament, en la meya intervenció, que no volia 
comparacions amb ningú, que no eren reivindicacions 
comparatives, com una rabio la d'un nin petit que diu : 1 
ara Cana ries el té i jo no. Aixó per no entrar a dir-me, 
com ha dit voste aquí, que ja tenim un regim especial, 
que ens descompten el 25% en els passatges, perque, bé, 
jo no m'atrevesc a dir-ho, és que m'engegen , i fa onze 
anys que m 'aguanten. 

Un regjm diferent vol dir a veure eom suplim la 
geografia amb uns avantatges economics o fiscals, i hi 
vaig exposar I'alternativa o, perque no la volia expressar 
aquí, ja he anticipat que eren solucions fiscals i perque, 
endemés, si m 'ho demana, Ii diré que cree que fan falta 
les dues coses, en qualque tema seran postures de canl.c-
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' nicament i exclusivament económic, dife renciador de 
~~r ~sicions que ens defeosi l'Estat e n contra de les de la 
~s~ unitat Europea, per a defensa deis agricultors, pe r a 
d ~ensa de la política agraria. on e ns fiquen com dins una 
e era i duu camí de ser-ho, i p Ol ser diferenci ado r e n 

cae , '? N , . '11 d I I uests temes, com els te . o se SI aquesta I a, e a qua 
aq ' l ' I I , . , di ' voste diu que es a caplta e e no se qUin pals per ut , es te , 

ero les té, pe r exemple. les illes de l Canal, o po t ser un 
~egim d ife renciador d ' lVA. ¡ no me' n va ig a ca p illa perd u
~Ia, me' n vaig a les portugue es, me'n va ig a Córsega, me'n 
va ig a les illes de l Ca nal, aq uí on hi ha un regim d' IV A 
clistin l, que a la mi llar és un percentalge que POl compensar 
les diferencies del transport de mercaderies d'anada i vengu
cla, pero no dic ja ni anunci'i que va per aquí el meu camí, 
vull que sigui escoltar el sentiment d'aquesta societat i a 
veure si entre tots, perque contra vostes no el treurem, per
que podem plantejar allo que vulguem, i si aixo neix com 
una actuació merament partidista o si passa pels secretaris 
corresponents, o no hi passara , i no vull que m'acusin, en un 
tema on ensjugam el futur d 'aquestes illes , de fer partidisme, 
no vull ni que sigui un exit d 'aquest Govern ni d'aquest 
grup, vull que sigui, com a presidcnt eI'aquesta comunitat, un 
exit d'aquesta comunitat en el seu conjunt, encara que no
més sigui per una vegada. ~i no é" lél fe del carboner, sí és 
aquella dita de "amb les cme,> de l1lenja l' no es juga ", si no 
ens posam d'acord en les ideológiques, sí en les de menjar, 
almenys un pic; vostes lamhe:, \ énen pel mateix somni que 
nosaltres. 

Que passa? Que n'hi ha qUl' esta n avesélts a anar sempre 
pel mig, a no treure mai el cap , a neclar entre dues aigües, 
perque tenen por que si la treuL'n 1110lt elo; peguin una canya
da i si la treuen per dav;tll 1':111 el submarí, pero així no es 
poden fer plantejaments serimm, Si vostes tenen una fórmu
la diferenciada, la treguin, qUL' IHI !él treuen: si vos tes tenen 
un sistema ciar, el treguin. que no ('han tret, perque no han 
tret cap conclusió, han enUlller:lt conclusions, pero si m'ha
gués donat el discurs per escrit. no n'hi havía cap, de conclu
sió, Endemés, Ii faig saber que entre el Illeu escrit i el meu 
lIegit, a allo de la garall/tl/ c/c la ocupacióll , hi havia una 
diferencia, de manera que no ha escoltélt la cinta, només ha 
mirat elllegit, ens hem temut avui matí que a la meya copia 
i a la que es va repartir hi havia un 'error, no digui que el va 
sentir perque no el va sentir, el va lIegir només, 

El que passa és aixo, no hi ha conclusions. no hi ha alter
natives, no hi ha solucions, perque I'única que hi ha en 
a~u.eixa comunita t és una: Ma nteni.r el prestigi en tema tu
nsttc, i s 'han pres totes les dete rminacions pe r pa rt d 'aquest 
Govern per fer-ho; intentar recuperar una pro porcionalitat 
d'equilibri en els sectors indllstrials , i es fa, aqueixa fe ina, e n 
~on!ra de les decísions que el Govern central pren contra la 
;ndustria en general i contra la d'aquí en concret, i contra de 
~ "~ita que feim per mantenir una agricultura, encara que 
~gUI de subsistencia, perque som unes iIIes, Cap alternativa 

a plantejat voste diferenciada de la meya, tret del salari 
~Cial, tret del salari social perque no tenen altre discurso 
t ,Om que resulta que els temes d 'acció social ja no els podien 
leure perque la ministra ens va donar I'enhorabona, com 

que resulta que en turisme ens donen I'enhorabona els 
seus, i quin remei els queda? Aferrar-se a qualsevol cosa. 

Em cregui, senyor Obrador, que Ji faig cas, no em 
tornaré a posar mai amb la seva persona, Duia prepara
da una replica per fer riure un miqueta al personal i 
acabar amb una nota un poc més alegre, pero no voldria 
que voste s'ofengués, em retir, la guard per a mi, espe
raré el dia aquest en que voste no compleixi allo que ha 
dit, voste ha dit que no es posa personalment amb mi, 
aquell dia Ji retreuré a llo que avui duia preparat. men
trestant em cregui que la Comunitat. d'una manera 
general, i el meu grup, d'Lma manera particular, diu 
constantment una cosa que a mi m 'anima. i sí que en 
contaré un, d'acudit, perque aixo ha estat molt trist avui 
i ens n'hem podríem anal' molt ( .. . ) 

Vostes em diuen que no tenim govern, ha ha dit, per 
cert, amb paraules molt ofensives per a persones que no 
es podien defensar, i a mi em molesta més allo dolent 
que es diu deis meus companys que allo que em pugui 
alegrar pel que se'n digui, de bo, d'ells, Va dir parallles 
ofensives a unes persones que encara no han tengut 
oportunitat ele demostrar la seva valua, els va clir incapa
<;:os totals, Bé, es possible; fa deu anys que aquests inca
p3!;OS dirigeixen aquesta comunitat. Tal com ¡¡quell que 
va entrar un dia en una tenda a comprar un lloro, Vél 
demanar el preu d'un d'ells, i li'n digueren : Tant. i té 
aqueixes qualitats, J aqllest? Aquest en té el doble. val el 
doble, Per que? Perque, a més d 'aqueixes qualitats, en 
té aquella altra, I aquell? El triple, aqueix endemés té 
aquestes altres qualitats , Ido em conformaré élmb aquell 
tan arruadet, que ja té mala pinta, que ja pareix que no 
valgui cap cbsa. I li'n varen dir, d'aquell: Aqueix val 
molt més que tots els altres . I que Sélp fer? No ho hem 
aclarit encara, pero els altres li dillenJefe, Mentre aquell 
grup em digui jefe, mentl'e la societat eI'aquest país em 
continu'i donant suport, em cregui que la política que 
s'hi fara sera la meya i procuraré que 110 s'hi faci. de 
cap manera, la seva, la que vostes anuncien, mai, no la 
que han dut a terme fins ara enlloc, aquí on héln go
vernat, no vull veure la nostra COI1l11nitat arrll'inCld Cl COIll 

esta Espanya, i ho va dir el senyor Felipe Cionzález, 

EL SR. PRESlDENT: 

Gracies, Senyor President. Passam al torn el 'interven
ció del Grup Parlament::arí PP-UM. Té 1;1 paraui::l e l 
portaveu , el senyor Huguet i Rotger. 

EL SR. HUGUET J ROTGER: 

Senyor President, senyores i senyors diputats . A 
aquest portaveu, avui ti convendria no sortir, no només 
per raons de veu, sinó que , després d'aquest debat i 
d'aquestes intervencions, he de reconeixer unes panwles 
que em va dir el meu antecessor, el senyor José Maria 
González, em va dir : Joan, posa't tranquil, perqlle quan 
el toqui el leu torn semblara que no hac; fet res, per 
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moltes hores que hi hagis dedicat, a preparar la intervenció. 
Pero com que aquest portaveu que rall en nom del Grup 
Parlamentari PP-UM sap que al menys el Grup Parlamentari 
PP-UM aguantara la meya intervenció, procediré a dir les 
reflexions, I'objecte de les quals ha estat el debat de I'estat de 
la Comunitat Autonoma per I'any 1993. 

I revisar I'estat de la Comunitat Autonoma, a pesar de ser 
un deure estatutari que es repeteix any rera any, també fa 
que sigui un moment propici per a una reflexió col· lectiva, 
que s'hallria ek cilracteritzar per ser completament d'idees i 
de plantejaments per a analisis de polítiques dutes a terme 
i de propostes correctores a haver d'aplicar en aquelles actua
cions que s ' han empres. 

Peró esta ciar que fer una analisi d'una situació política 
en el dia cJ 'ahil i c!' avui no es pot sostreure, malgrat hi hagi 
grups que ho hagin volgut fer, de deu anys d'historia de la 
nostra comunitat autonoma , una historia que, endemés, esta 
encape;alada per deu anys d'un mateix president al front 
d'aquesta cOlllunitat autónoma; res és avui, de la nostra 
comunital autónoma, que no tengui relació amb aquests deu 
anys d'historia ele la Comunitat Autonoma. Per tant, crec 
que hauria estat una greu irresponsabilitat fer una analisi de 
la situació política actual sense una referencia a aquests deu 
anys que voste, Senyor President, va fer . 

Per tant, el nostre grup, el Grup Parlamentari PP-UM, li 
vol agrair sincerament aquest repas, un repas al qual volem 
aportar una serie de reflexions, com a grup; unes reflexions 
que no són altres que tenir consciencia real de quina és la 
nostra autonomia, som una autonomia de via lenta, som una 
autonomia que hi va accedir en una situació jurídica concre
ta i que ac;o ha determinat indefectiblement tot e[ procés de 
desenvo[upament autonomic de la nostra comunitat. No és 
hora ele sotmetre aquí aquesta revisió jurídica, pero he dit 
ae;o perque qualsevo[ status autonomic s'acompanya sempre 
d'una elisponibilitat financera, és allo que es garanteix i que 
s'ha de garantir, que no és possible una autonomia política 
sense una autentica autonomia financera. Ae;o és el que s'ha 
de reconeixer, a¡;ó és el que entre totes [es forces polítiques 
haul'Íem d'intentar garantir per a [a nostra comunitat auto
noma. 

S'ha parlat aquí de diferents regims, s'ha par[at de dife
rents situacions, per poder garantir aquesta autonomia també 
financera. Pt:ro també s ' ha ele dir que, malgrat e[s escassos 
recursos amb que ha comptat la nostra comunitat autonoma, 
hi ha hagut una ateneió preferent en favor de [a modernitza
ció de les infraestructures basiques. [ n 'estic content, que no 
s'hagi passat, per pan deis altres grups polítics, a aquesta 
realitat, vol dir que és cert que s ' han millorat les infraestruc
tures públiques, en carreteres, en sanejament, en depuració, 
en política hidrau[ica, en mi/lora de zones turístiques, etc. 

Per tant, la conclusió n'és clara, /'esfore; ele modernitza
ció ha estat gran i prou notable. I aquest esfor~, qualsevo[ 
persona mÍnimament raonable que el vu[gui repassar, e/ 
notara i notara aquestes mil/ores c1'infraeslructures. Que 

voldríem que fossin en un procés bastant més accele
rat? lndiscutiblement que sí, pero el que sí és ciar és 
que aquestes millares, que han sortit de recursos propis, 
de [a nostra comunitat autonoma, han millarat també, 
sens dubte, la qualitat de vida, i ae;o és una cosa que 
s'ha de reconeixer i que reconeixem nosa[tres, que amb 
['esfare;, no tan sois de ['Administració autonómica, sinó 
amb e[ de mo[tes altres administracions, [es condicions 
de qua[itat de vida deis ciutadans de [es nostres iI[es han 
millorat sensiblement. Pero no hi ha cap mica de dubte 
que e[s esfor¡;os inversors del Govern balear i de les 
altres administracions també han permes posar aquesta 
comunitat autonoma en un grau de competitivitat que 
mo[tes comunitats autonomes desitjarien per a si matei
xes. 

Pero perque no es ma[interpretin aquestes parau[es, 
quan nosa[tres dei m que ens a[egraria que [es a[tres co
munitats autónomes estiguessin en el grau de competiti
vitat en que es troba en aquest moment la nostra comu
nitat autonoma, ho deim perque amb la quantitat de 
recursos financers que han anat a les a[tres comunitats 
autónomes, no precisament per generar i posar en solfa 
les comunitats cap al camí de [a convergencia europea 
i cap al camí de [a competitivitat, sinó cap a altres ca
mins , ha fet que hi hagi -jo m'atreviria a dir- una certa 
descapitalització de ['Estat en general, i ac;ó és el que 
ara s'ha d'arreglar amb aquests pressuposts, no sé com 
es fara, em referesc amb el pressupost del Govern espa
nyol, del Govern de Madrid, del Govern espanyo[, per 
tant, de tots nosaltres, perque d'allo que siguin aquests 
pressuposts, tots nosa[tres en sortirem afectats. 

Per tant, no és possib[e en el dia d 'avui parlar de 
I'estat ele [a Comunitat Autonoma sense fer, com menys, 
una incursió dins [a situació economica actual, de [a 
qual jo he de reconeixer humilment que no som cap 
expert, pero sí que em preocup d'informar-me'n i, per 
tant, posaré quatre punts d'aquesta situació economica 
que corresponen a una analisi feta per organismes naci
ona[s, des del Sane d'Espanya fins a la propia analisi 
economica fet pel propi ministeri. Que ['increment de 
[a taxa d 'atur se situa gairebé en e[ 20% de [a població 
activa, segons J'enquesta de població activa, són dades 
reals, aquesta és una part de [a nostra situació econó
mica. La disminució de la demanda interna, especial
ment significativa quant a [a inversió de capital fix, és 
fruit de la desacce[eració de ['activitat economica, aspec
te aquest que va ser posat en coneixement i del qual es 
va dir fa més de tres anys, quan va comene;ar aquest 
procés de desacce[eració, que seria la conseqüencia que 
provocaria indiscutiblement la falta de demanda interna. 
Un fort descens del PIS a partir de ['últim trimestre de 
l'any 1992, fet aquest que no es donava d'una manera 
tan forta -no empraré la paraula escanda[osa- des de 
I'any 198 [ i la impossibilitat de controlar el déficit pú
b[ic, que s'ha disparat fins al 4'7 del PIS el 1992 i que 
pot arribar, i aquesta és una greu preocupaclO per a 
tots, fins al 6% I'any 1993. A¡;o només té una conse-

r 
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.. 'ncia. afavorir la desconfian~a deis agents economics, cosa 
que . I I '1 . s' ha reflectlt en e s constants atacs a a pesseta, no n 11 
que , d f . b' , 1 hagut mes, e ets, cosa que Ja tam e es va posar en 
,~ ~bte, que es va buidar de reserves el tresor nacional per 

antenir la pesseta, i ho sabem, que aquestes reserves van 
~!lver d 'aguantar fortament la pesseta fins que les devaluaci 
ons van venir en cascada. 

No entraré ara, en aquest moment, a cercar-ne culpes, 
d 'aixÓ , pero sí que la cri i no ha t cal fo n·s. Sí que som en 
aqueSl moment en una fase de decre ixel11e nl que enca ra no 
h<l IOc::H fo ns. Aquella fa mosa a n¡l lis i idíl ·licH q ue fe ia I'ac lu -

~ al pres iclen! e1el Gove rn d 'Espanya. aba ns de les e lecc io n , 
que la rec uperac ió eco nómi ca ven ia; ni fe r-hi pro p. no han 
tocnt fo ns. A Ba lears, jo he lI egit e l d iscur de l presidenl ele 
la nostra comunitat autonoma, í I'he escoltat; 110 és que el 
president fes una comparació el1 dir que aquí no passa res, 
nosaltres som els reis del 111<1111110,110: deia que, c1ins la situa
ció de greu malaltia de la resta eleI p<lís, que és dil1s la UVL 
nosaltres estam en un períoele d'ollservació, SOI11 en una 
economia delicada pero que IlD decreíx. sinó que creix, poc, 
pero creix, aquesta n'és la elirt'r~l1ci:l . Cree que val la pena 
tornar a insistir en a<;o i recol'cl:1r-ho. 

7 

Quines són les aportal'Íon.., ;1 aquesta crisi del Govern 
d'Espanya? Molt ciares. 110 hí h:1 hagut una capacitat de 
dissenyar una política ecol1úlllícl capat; ele rendibilitzar els 
exeedents productius en d jlerillLle expan..,iu per tal de pre
parar amb garanties aqueo.,¡.., ret¡ui\it\ ele convergencia amb 
Europa. Una frase o un tlel tal1 hrilbnl COIll aquest no és 
meu, és d'un eminent econollli..,1:1. l'l1 una conferencia, va ser 
responsable ele la polítiC:1 l'col1\Jlllica. COIl1 és el senyor 501-
chaga, Que havien d'haver ;11'1'01 il;lt ;lque~h excedents. 1 ar(] 
que no té responsabilital\ de nlinislIT ¡que, per ta.l1. pot 
actuar d'una altra maner:1. j;1 el n/Cld() de hiclJcstar és una 
Cosa caduca, que és on hi h:l h;l~ul el Im;lt gros. A Suecia ja 
ens van advertir que a<;ó no :111:1\;1. Aquest;1 n'és la realitat. 

Hi ha hagut una manca dl' control ele la clespesa pllblic;-¡, 
hi ha hagut un excessiu prot;I~()l1i,)llle ele la polític;-¡ monet~
ria. tot a¡;ó ha provocat la situació en que ens trobam. 

En aquest eontext prou ;1c1ver~. eJ cadcter permeable de 
I'economia de les IIIes Balears ha fet que la nostra situació 
actual s'hagi vist afectada -és cl;lr que s'ha vist afectada- per 
la conjuntura exterior que ens envolta, pero amb uns trets 
específics. La nostra disparit<lt all1b la resta de les cOlllunitats 
autónomes ha anat augmenwt al Ilarg cI'aquests anys com a 
COnseqüencia de la nostra progressiva especialització turísti
ca. Jo me'n record, perque ja duc deu anys dins aquesta 
~anta casa, que quan comen<;~vel1l en els debats, i érel11 tots 
Inexperts, jo a vegades em regirava quan hi havia portaveus 
qUe rallaven del sector turístic com el monstre de la nostra 
c,olnunitat autónoma , que seria el gran desastre el monocul
tlU . En aqlJests moments. lOts feim reflexions cap a Conservar 
~I. producle turístic, cap a conservar i millorar aquesl sector. 
d~ al~ú se sent a l' ludit és perque en té mala consciencia. 

allo, no precisamenl certs ponaveus eI 'aquest grup que lene 

a ma esquerra, d'altres grups, sigui dit a<;ó de pas per
que a<;ó passava. 

Senyor President de la Comunitat Autónoma, passa
rem per alt aquestes reflexions per anar un poc a allo 
fllle el nostre grup en aquest moment vol plantejar. El 
que nosaltres volem plantejar són una serie d'actuacions 
amb les quals tots ens hem de sentir compromesos, el 
nostre grup parlamentari, PP-UM, es V<l presentar amb 
un programa electoral conjunt a unes mateixes eleccions 
i a aquest programa ens clevem i a aquest programa hem 
de donar compliment. Una de les tasques importants a 
dur endavant és precisament el traspas de competencies 
als consells inslllars . No f<1 massa dies han vingllt de 
Madrid ele defensar 1<1 reforma del nostre estatut. i ho 
dic sincerament, agaf unes paraules que ha dit aquí el 
president ele la Comunitat Autonoma quan ha elemostrat 
que esta va disposat a conjuntar voluntats, sempre que 
vagin en benefici de tata la col'lectivitat de la COl1lunitat 
Autonoma. Nosaltres valll renunciar a un pl<1nte.i<lment 
ele reforma d'estatut, temporahnent, per unificar aques
tes voluntats, perque havíelll eI'anar cap a I:¡ política 
elel possible. Aquest pacte autonomic que vam defensar, 
convé repetir-ho aquí, és un pacte que representa una 
etapa evolutiva en el procés de macluració d'autogovern 
de les lIIes Balears. Deiem a Madrid, senyor Alfonso, i 
en aixo vam coincidir, cosa que voste sap que person<1l
ment li vaig agrair, que era un pacte necessal i. pero que 
encara no és suficient. Valll elir que era un pacte estima
ble, pero que encara no és cullllinant. peró s'ha de 
reconeixer que aqllest pacte i aquesta reforma suposen 
trenta-una competencies noves. Peró tal1lhé s' ha ele 
reconeixer que la COlllunitat Autónoma, tarel o prest, 
haura eI'encetar un procés ele reflexió que ens dugui ;-¡ 
plantejar, sobre la reforma ele \' Estatut el' Au tonoll1ia, 
certs aspectes de car~cter diferencial i d'estructuració 
institucional que, en aquest pacte, no hi V:lll poder ell
trar; i nasal tres no renunciam a a¡;o, Senyor President, 
i elemanam que el nostre grup no renullci'í ;¡ aguest 
plantejament. 

Quant al tema elel 15':1:, eI'IRPr: -tot~ est:¡r:1n con
tents-, el passaré per alt perque totholll l'h(1 pa'i'iat per 
alt. Pero sí que vull dir c1ues parauletes, lJs sahri~1 greu, 
Senyor President, que al final re'iultas que és Cf:'rt quc 
sou un profeta? Perque si result ,ls nixí, no en sOllil íem 
beneficiats, i m'explicaré. Us sahría greu que <111(') que 
vareu escriure a l'ARe a 1;1 fi ros ver i que resultés que 
tornam a ser, una vegad<1 Illés, la COlllunitat que e'i que
da a la coa en el tem<l del 15% d'lRPF i que hi h;-¡gi 
comunítals ;wtónomes hi'itoriques, comunitals ele regilll 
foral propi , comunitats del 15 I no hi'itoriques. COIllU

nítats del 143 amll correspons<lhilit;-¡t fiscal í comul1itats 
sense accés a la particip<lció del 15% d'\RPF') I'odrí<l 'iCI 
que nosaltres, (l Balear'i -Déu no ho vulglli- queclé'i<¡illl 
els clarrers, hem ele fer tot el pO'isible perfJue a~<1 !lO 

passi: pero sí que ús agr;-¡i'l1l aquest:¡ (lclvertencin que 
feu a tota 1<1 societat ele les IlIes Balear'i quant a aquest 
procés de negociació del 15% d' r R PF, 110 serA que no 
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ho hagim ait abans i no sera que no facem els esfor~os 
perque a~o no succeeixi. 

El nostre grup, PP-UM, Senyor President del Govern, és 
defen~or d'un sistema autonomic de participació a través del 
qu¡¡1 es puguin ajust<lr els ingressos de la Comunitat a la 
fiscalitat propia. A<;ó és el que s'ha posat avui damunt la 
taula. Ha deiem al comen~ament d'aquesta intervenció, la 
vert¡¡dera autonomia passa per aquestes disponibilitats finan
ceres própies. El que volem és que s'arbítrin fórmules per 
compensar Balears, aconseguir que sigui una comunitat amb 
recursos propis; per tant, a la vegada que som una comunitat 
rica, hem demostral, senyor Obrador, ser solidaris durant 
molts d'anys amb la resta de comunitats autónomes; no sigui 
cosa que, per manca de recursos propis i per manca de més 
fons a la nostra comunitat, ens privin de continuar sent soli
daris amb les altres comunitats autónomes. Animam el nostre 
president a insistir en aquesta corresponsabilitat fiscal, per
que així ho exigeix el poble de les IlIes Balears i perque així 
també ho exigeixen raons d 'estat. 

En tema de consells insulars, no hi entraré, no es tracta 
aquí de qui ha donat la passa o no ha donat la passa. Vull 
agrair també el reconeixement que han fet els altres porta
veus per aquest acord, en nom de que? En nom que una lIei 
fonalllental d'estructuració i vertebració de la propia comu
nitat aulónoma sigui consensuada el maxim possible i que no 
sigui la imposició d'uns vots contra els altres, en nom de 
poder aconseguir el maxim de consens possible, pero també 
vullque quedí mol! ciar que el 90% del text articulat I'hauri
en consensual, allo que no podien consensuar eren dos prin
cipis diametralment oposats, i a<,;o va quedar ciar en la reuni
Ó, va quedar claríssim; la resta de les coordinacions de I'alta 
inspecció, de les memóries i de tot a<,;o, podía ser consensuat 
practical1lent; aquesta n 'era la diferencia. 1 com que aquesta 
retirada ve en funció que si hi hagut un pronunciament del 
Tribunal Superior de JustÍcia que donava la raó als Gonsells 
insulars d'Eivissa i de Mallorca, pero en I'exercici d'un dret 
que els empara, no d'acord amb aquesta sentencia que dóna 
la raó a les nostres tesis, recorren davant el Tribunal Supremo 
Esperem a veure que diu en Tribunal Suprem i després 
actuem en conseqüencia. Peró en cap cas a<;o ha de suposar 
el retare! de les transferencies -j acab, Senyor President. 

Sí, senyor Alfonso, em cregui, estic tan cansat com voste. 

Per acabar, Senyur President. només unes paraules. Que 
el nostre grup ha de continuar endavant, que han de fer cas 
de totes aquelles aportacions que venguin amb caracter cons
tructiu i amb pl'Opostes alternatives fiables i contrastades, 
pero no han de fer cas del enrenous pertorbadors i esterils 
que no ens conduiran a res. Balears, agradi o no agradi, 
malgrat I'entoro de crisi economica nacional, creix a poc a 
poe i )Jl'Ogressa. A la nostra comunitat, jo diria que certs 
grups polítics s'han quedat sense arguments, sense alterna ti
ves, que el seu model ja ha estat experimental. 

Senyor President, senyores i senyors membres del Govern 
de la nostra comunitat, senyores i senyors diputats: A Bale-

ars, grades a l'esfor~ de tots, som, agradi o no agradi 
que es digui, es reconegui o no es reconegui aquí dins, 
fora sí, en línia amb Europa. El Grup Parlamentari 
PP-UM esta conven~ut que tots junts hem de continuar 
fent camí, un camí de progrés que ens condueixi a 
superar totes les dificultats que aquest moment com
porta. 

Senyor President, Molt Honorable Senyor President 
de la Comunitat Autónoma, el Grup Parlamentari PP
UM li vol brindar una vegada més tot el suport necessa
ri per dur endavant el programa que ahir sí va disse
nyar, i nosaltres volem compartir amb voste i el seu 
Govern tot el procés i tota la materialització d'aquest 
programa. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, senyor Huguet. Pel torn de contesta
ció, el Senyor President del Govern té la paraula. 

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

Gracies, Senyor President. Senyores i senyors dipu
tats, ara sí que hem pertoca tornar a girar la vista cap 
a la dreta, ara sí que hem peno ca tornar a girar la vista 
cap al grup que dóna suport a una política de govern; 
i voldria fer-ho tan soIs amb dues motivacions. Una 
primera, lógica, en nom d'un govern que empren un 
camí, que ja és un camí que ha donat resultats, que 
I'empren perque persones noves han assumit aquesta 
responsabilitat, la tasca de continuar allo que ens propo
sarem el dia que ens varem presentar davant un electo
rat amb uns compromisos; aquelles són les Iínies d'actu
ació mestres, de les quals aquest Govern ni pot sortir ni 
vol sortir, són els compromisos davant un electorat que, 
com els deia, d'aquí a un any i mig ens demanara 
comptes a I'hora d'una nova campanya electoral. 

Cree sincerament que no s'ha de passar cap preocu
pació, que dia a dia es compleixen les promeses que 
férem i que, tot i no considerar que la situació sigui la 
que nosaltres realment desitjaríem, sí que complim alió 
amb que ens comprometrem. Pero no m'ha fuit mai del 
cap una imatge viscuda en aquest Parlament en la pri
mera legislatura. Una legislatura en que, de qualque 
manera, les majories eren moltes vegades difícils. Els 
que siguin amants de recordar les anecdotes tal vegada 
recordin el salt que un diputat d'un altre grup, no era 
del nostre, va pegar el dia que els vaig dir que, a ells, els 
corresponia el paper de les bardisses. És ciar, logica
ment, no entenia molt d 'agricultura, com d 'altres, i va 
pensar que aixo era un insult i una ofensa, i vaig haver 
d'actuar el més rapidament que les possibilitats m'ho 
permeteren per fer-Ii saber que bardisses no era un 
insult, que bardisses era una separació entre distintes 
propietats o tanques, fet amb branques i amb qual filfer
ro, perque el bestial' d'un costat no passi a I'altre o el de 
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I'altre no surtí del seu o, si volen, que el de dins no surti fora 
¡que els de fora no hi entrin. 

No tenim, en aquests moments, aquells grups. Formam un 
conjunt, amb majoria, amb uns compromisos units, i podria 
p¡¡reixer que aixo els doni a vos tes la possibilitat de dedicar
se tan sois a donar suport a aquell Govern; i jo avui, en nom 
de les noves persones que con titueixen aquesl Govern i 
aprofitant aquest debat , voldria demanar-Ios el seu suport, 
sí, pero voldria demanar-Ios a vostes que complissin també 
aqueixa funció de bardissa . que no poguéssim sorlir més que 
per 'bé, d'aquells compromisos, que no poguéssim ignorar 

,~.. alió que comprometrem. que no p guéssi m fer una política 
distinta de la que correspon als principis ideologics del nostre 
grup; que, qualsevol actuació que mereixi al seu veure te
mors, ressentiments o que pugui pareixer que canviam 
aquells plantejaments, sigu i aquell gru p el que, des de la se va 
responsabilitat, ens faci veu re la nostra desviació. Qualsevol 
altra actitud deIs altres grups sera assumicla en tant que 
valgui la crítica, en tant que valglli el pes d 'aquella argumen
tació que se'ns faci, pero em cregui que, en cas de dubte, 
I'únic que per a nosaltres mereix el qualificatiu de Iínies 
d'actuació, de camí que hem ele seguir, d'actuacions que 
hem de complir, seran <1llllelte~ qLle aquelt grup ens ordeni 
complir. Moltes gracies. senvure\ i senyors: moltes gracies, 
Senyor President i molte~ gr:'lcil'~. senvors cliputats. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Senyor Presiclenl. I!l:, arriba!. aquest moment, al 
final d'aquesta segona se ... ~iú del dcbat ele política general, 
s'ha d 'indicar que a partir cl" :11:1 i i fi I1S a les e1eu s'obri el 
registre d'aquesta cambra pe!' t:d que s'hi puguin presentar 
les propostes de resolució. A Il'~ deu i qU:lrt hi haura reunió 
de Mesa i, amb posteriorit:ll. SlIl'll~ que sobre les deu i mitja, 
es donara a coneixer als grul'\ p:lrl:llllentaris i al portaveu 
del Govern les propostes de re ... olució que s'hagin admes a 
tramit. La tercera sessió cnl1lcn<;:lr~ clel1la. e1ia set, a les 
quatre mitja de I'horabaixa . Conclosa <lquest<l sessió, s'aixeca 
fins derna a les quatre i mitia ele I' horab<lixa. 

EL SR. PRESIDENT: 

Senyores i senyors diputats. hones tardes a tots, comenr;a
rem aquesta tercera sessió e1el debat general sobre I'acció 
política i de govern, que té per objecte el debat de les pro
PO~tes de resolució presentacles pels distints grups parlamen
tans, E l procediment del debat anira ele la manera següent. 

Prec silenci als diputats, per favor. 

.Intervendran els distints grups proposant, de menor a 
maJor, cada grup proposant tendra un tOril de deu minuts 

I
Per fer la defensa de les seves pro postes; lIavors hi haura un 
Orn de cin . I . . . e mrnuts per als aItres grups que vu gUIll IIlterve-

nlr a fa 
lo vor o en contra , i tancara el grup proposant en un 
en

rn 
de cinc rninuts. Els grups que no hagin volgut intervenir 

Un e~.de~~t a favor o en contra, tendran possibilitat de fer 
.a /)caclo de posició al final. 

= 

En conseqüencia, comenr;arem amb les pro postes del 
Grup Parlamentari MIXT, que ha fet arribar a aquesta 
presidencia la seva voluntat de dividir-se el temps en 
dues intervencions. Així, té en primer lIoc la paraula el 
diputat senyor Pascual i Amorós. 

(Pausa) 

Sr. MolI, vol fer lectur<l de les set primeres propostes, 
exceptuant la número quatre que no va ser admesa a 
tramit per Mesa? 

EL SR. SECRETARI SEGON: 

Sí. Senyor President. 

"Primera.- El Parlamenl de les lites Balears insta el 
Govern de I'Estat a la transferencia de les competencies 
cI 'educació per al curs 1994-95, amo els mitjans humans, 
materials i financers corresponents. 

A tal efecte, el Govern de la Comunitat Autónoma, 
a través ele la Conselleria de Cultura, Eclllcació i Es
ports, intensificara les reunions bilaterals amb el Minis
teri d'Educació i Ciencia per tal de fer possible un trac
tament singularitzat de les nostres demaneles en materia 
e1'educació i I'acceleració deis treballs de la Comissió 
mixta de transferencies. 

Segona.- El Parlament de les IIIes Balears insla el 
Govern de la Comunitat Autónoma que remeti, abans 
del 30 ele setembre del 1994, I'avanr; de les e1irectrillS 
cI'orelenació territorial als organismes a que fa referen
cia I'article 14 de la Llei 8/1987, d'1 d'aoril, d'orelenació 
territorial ele les IIIes Balears. 

Tercera.- Amb la finalitat de consensuar al maxim 
I'avanr; ele les directrius cl'ordenació territorial entre les 
distintes forces polítiques amb representació parlamen
t:'lria, el Govern de la Comunitat Autónoma remetra al 
Parlament, per a la seva disctlssió segons I'article 172 del 
seu Reglament, durant el període de sessions del primer 
semestre del 1994, un document de Cl"iteris als quals s'ha 
de subjectar 1':lVanr; esmenlat. 

Per arribar a aquests criteris consensuats. es prendnl 
com a punt de partida el conjunt de documents elaborClts 
per I'ONU i anomenats Estrategia Mundial de la Con
servació. 

Cinquena.- El Govern de la Comunilal Autonoma 
remetra al Parlament ele les IIles Balears una comunica
ció per al seu debat, sobre les mesures concretes a pren 
dre, per tal d'intensificar la Iluita contra els incendÍ<; 
forestals i, en especial. els esfon;os per a la seva preven
ció. 

Sisena.- El Govern de les IIles Balears transferir:! als 
consells insulars la quantilal assignada pels pressurosls 
generals per al 1994 perque, conjunlamenl amIJ els 
ajuntaments afectats, que també hauran e1'incorporar 

III .. ~--------------¡-· __________________ __ 
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fons propis, posin en marxa plans insulars d'inversions per 
a l'any que ve, destinats específicament a obres per a la 
disminució de les perdues de les xarxes de proveiment d'ai
gua potable. 

Setena.- El Govern de la Comunitat Autonoma inten
sificanila campanya de sensibilització de la ciutadania per a 
I'estalvi ¡J'aigua." 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracil:~, Senyor Mol\. Senyor Pascual, té la paraula . 

EL SR. PASCUAL I AMORÓS: 

Senyor Presidenl, senyores i senyors diputats. Defensaré 
les set primeres proposles, excepluant-ne la quarta que no ha 
estat admesa per la Mesa, que han estat incorporades per 
aquest diputat, evidentment en nom d'Unió Mallorquina. 

El denominat Pacte Autonomic, signat pel Partit Popular 
i el Partit Socialista, preveu, entre d'altres, la transferencia 
de la com pelencia d 'educació, encara que condicionada a uns 
terminis i a unes condicions inacceptables i a tuteles fora de 
1I0c. Evidenlment, Unió Mallorquina no esta d'acord amb el 
conjunt d'aquest pacte, que ens sembla suficient i poc respec
tuós amb les aspiracions legítimes d'autogovern del nostre 
poble; pero, per utilitzar una via possibilista, entenem que 
aquesl pacte admet una doble lectura, més positiva, que hem 
d'aprofitar. No hem d'oblidar que tenim un model educatiu 
propi, elaborat pel Govern balear, a través de la Conselleria 
d'Educació i Cultura, i no podem oblidar tampoc que el 
President de la ComunÍtat va dir abans d'ahir que les compe
lencies d'educació no es poden retardar ni un dia, ni una 
hora ni un minut més, i que veus del Partit Socialista, com 
el seu Secretari General, Sr. Joan March, també s'han ex
pressat per una immediata transferencia de competencies 
d'educació .. . 

EL SR. PRESIDENT: 

Senyor Pascual, un moment. Prec als diputats silenci, ja 
que és impossible poder seguir el debat. Gracies. Té la pa
raula, Senyor Pascual. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Per tant, en aquesta situació a que estam immersos, avui 
presentam una proposta de resolució per la qual el Parla
ment de les 1I1es Balears insta el Govern de l'Estat que es 
transfereixin les competencies d'educació per al curs 1994-
95, evidentment amb els mitjans humans, materials i finan
cers corresponents. Per aixo, s'han d'intensificar les reunions 
de la Conselleria de Cultura amb el Ministeri d'Educació i 
Ciencia i s'han d'agilitar els treballs de la Comissió mixta de 
transferencies. 

Per altra banda, en el discurs que vaig fer ahir, vaig posar 
de manifest que una de les greus mancances que tenim a les 

Illes Balears és un projecte de futur a llarg termini, la 
qual cosa pressuposa que s'ha de tenir un model econo
míe concret aplicat a un territori escas com és el nostre. 
Aixo s'ha de fer, i és previst, a través de la Llei 8/1987, 
d'ordenació territorial de les IIIes Balears, és previst que 
es faci a través de les dírectrius d'ordenació territorial. 
Aquestes directrius són les que els han de dibuíxar les 
IIIes Balears de principi de segle XXI, i la mateixa lIeí 
del 1987 deia que en vuit mesos s'havia d'exposar al 
públic I'avan" d'aquestes dírectrius. 

Ha passat molt de temps, no s'ha fet, fins i tot el 
President del Govern, el Sr. Cañellas, a la sessió d'inves
tidura de 15 de juliol del 1987, va contestar a aquest 
diputat, que parlava com a portaveu d'Unió Mallorqui
na, el següent. Deia, "i si hi ha apartats que puguin 
deixar al Grup Unió Mallorquina qualque reserva res
pecte de la possibilitat que siguin consensuats, -i em 
referesc a les directrius, i no es va dir les directrius terri
torials d 'una manera expressa- és perque indubtable
ment són temes tan importants que han de venir for"o
sament a aquest Parlament, a aquesta Cambra perque 
siguin discutides, perque siguin més duradores que un 
simple govern que només dura quatre anys, i per aixo 
mateix, tothom hi tengui possibilitats de dir allo que hi 
traba, tothom tengui la possibilitat de millorar-Ies. Per 
tant, benvingut sigui tot allo que ens pugui ajudar afer 
que el bé comú d'aquestes i1les estigui per damunt del 
bé comú deis simples partits". 

Per tant, aixo s'ha retardat, i el Conseller Sr. Reus va 
dir que l'avan" estaria \lest a mitjans 85, quan eH estaria 
en funcions, aixo no pot ser, no ens podem conformar. 
Jo propos, en nom d'Unió Mallorquina, que l'avan" 
estigui Hest el 30 de setembre del 1994 i que abans, 
abans, es faci aquesta discussió per consensuar en aquest 
Parlament, a través d'una comunicació del Govern sobre 
uns criteris als quals s'ha de subjectar aquest avan". 

Aquestes són les propostes números dos i tres. L1a
vors hi ha temes concrets com el deis incendis. Evi
dentment hem passat un any molt dolent, una calamitat, 
va dir el President de la Comunitat Autónoma, respecte 
deis incendis forestals petits de les IIIes Balears, en
guany. Aquí no duim cap pro posta concreta perque 
aixó és una qüestió bastant tecnica, peró estam convel1-
"uts que s'han d'arbitrar mesures perque els propietaris 
de les finques tenguin interes que no hagi incendis fo
restals, tenguin més interes, perque interes en tenen, 
naturalment, i encara més important, hi ha. tota una 
serie de mesures preventives que són cares, que reque
reixen una inversió, i nosaltres pensam -jo no dic quines, 
es pot parlar del foc verd, per exemple, un tema concret, 
o d'altres, de vigilancia a través de raigs infrarojos, etc., 
mesures que escapen a l'abast de diputats com nosaltres, 
no experts en el tema. A posta, proposam que es faci 
una comunicació per part del Govern sobre mesures 
concretes a prendre, evidentment, aixo vol dir que hi ha 
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d'b3ver una inversió més forta quant a la Huita contra incen
dis, i en especial referida a la prevenció. 

1 respecte de I'aigua, hi ha una dada molt significativa: 
I'aigua que es perd a Palma és tan important e n volum com 
I que s'ha de dur a la Ma rineta. eviclentment aixo no és 
,'<lccep table . s'ha de disminuir, no només a Pa lma. sinó a tots 
~s pobles de ,les lIles Balears. les perdues de I'a igua potable 
en xarxa. A posta, Unió Mallorquina considera que als pres
supOSlS generals del 1994, hi ha d ' ha ve r una partida per 
transferir a cada consell insular, ja que e ls conse lls insul a rs 
són els que fa n les obres de prove'jment i sanejament d'aigua 
conjuntament am b e ls ajuntamen ts, que no és quantificada 
aq uí, evidcntmen t pe .. respecte a l G vern, pero que s'ha de 
dur una pan ida per posar en marxa plans insu lars d' inversi
ons destinats específicament él la disminució de les perdues 
d'aigua, que és la millor cosa que es pot fer per estalviar-ne, 

1, en darrer 1I0c, una cosa I110lt concreta , La campanya de 
sensibilització que es fa des del Govern sobre I'aigua, s'ha 
d'intensificar perque la gent h:l (¡'estar més mentalitzada 
encara. Es una bona camp:lny:l I~, que es f:l, peró s'ha de fer 
amb més intensitat, s'hi h:ln de g:lstar més doblers amb 
aquesta campanya de sen"ihilitlació ele la gent perque no 
gasti aigua, perque no la tmli . 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, senyor Pascual. Sl'I1\'llr Vicia!. el seu torno 

EL SR. VIDAL 1 JUAV 

Gracies, Senyor President. Sl'nyore\ i senyors diputats, 
puj a aquesta tribuna per cI l'1l' 11 \ ;11 ' la resta ele pro postes de 
resolució que corresponen ;11 (jrup Parlamentari MIXT; 
procurarem ser breus i fer plles :lcuelits. perque aquestes 
propostes de resoludó són prou ebres í crec que s'entenclran 
perfectament, sera n compren'iihle'i. no COIll pilssa de vegades 
amb els aeudits, que no arriben :l tots els destinataris, malgrat 
procurem que sí, que els que els han e1'entendre, els enten
guin. 

Dit aixo, comen<;aré per l:l propostil número vuit, on 
demanam una cosa que jil, i no precisament per part del 
nostre grup, es va demanilr en el debat ele I'any passat, ha 
passat un any, es fixava el termini d'una any per dur-ho 
endavant i malauradament no s'ha fet, per tant, creim que 
escur<;ar aquest termini a la meitat és lógic i és possible, 
perque el cert, perque es refereix que es dugui endavant la 
~onvOcaloria previa de representams deis sectors economics 
I socials i de les formacions polítiques amb representació 
parlamentaria de Menorca, Eivissa i Formenlera, pe .. comen
S~~· I'elaboració deis corresponents POOTs, plans d 'ordena 
~.IO de I 'oferta turística, que és una eina necessaria per saber 
ln~ on podem rebre o fins on tenim capacital de recepció de 
~unsme, que I'illa de Mallorca fa més eI'un any que ja va 

Onar aquesta passa, i que crec que anar de rossec amb el 

---

termini d'un any i mig les illes menors, cree que és més 
que justificat que no s'allargui més. 

Per tant, com vaig dir ahir, i tenint en compte, i 
aprofit que entra ara el senyor conseller, el nou conse
lIer de Turisme, tenint en compte que les nostres illes, 
les de la Comunitat Autónoma, són competidores entre 
si en turisme, creim que és raonable que aquesta eina 
també es doni a les altres illes, a Menorca, a Eivissa i a 
Formentera, en un termini tan breu com sigui possible. 
Per tant, demanam que en el termini de sis mesos, al
menys, es comenci a treballar en aquest aspecte. 

Quant a la proposta número nou, la veritat és que no 
es tracta mé~ que el que ha dit el mateix Govern, per
que no sé si s'hi fixen vostes, totes les nostres pro postes 
de resolució, a més ele tinlr Cilp al que volem nosaltres. 
estan a la mateixa Iínia que va indicar il la seva inter
venció en aquest debat el maleix President de la Comu
nitat Autonoma, i la voluntat que han expressat, fins i 
tot fora d'aquesta Cambra, en recents rocles de premsa, 
la senyora vicepresidenta del Govern, que s'elaborí 
aquest calenelari ele traspas de competencies, natural
ment, com vaig dir ahir, a través de la Comissió Tecnica 
Interinsular, que s'assenyalin unes prioritilts i que se 
sapiga en aquesta legislatura el que es vol traspassar als 
consells insulars. L1avors ja vendra cam s'han d'exercir 
aquestes competencies. 

1 aquí ve el punt deu, que parla de I'exercici d'aques
tes competencies, que hem tengut la bona nova que 
I'anunci que havia avortat en ilquest aspecte el projecte 
de lIei que s'havia presentat, i e1ilr, se n'hilura de pre
sentilr un de nou perque s'hiln de regulilr .... o s'hilura 
d'esperar unil e1ecisió, pero haura e1'entrar algun:l cosa, 
I'instrument, la lIei, el projecte de lIei que ho hil ele 
regular, i nosaltres demanam el que hem demanal sem
pre: que es cerqui el consens possible, i citam aquí un 
mínim d'aquest consens, i COIn que hi hil cinc formaci
ons polítiques representildes clins aquesta Cambra, si no 
he sumat malament, almenys elemanilm que tres c¡'<1ques
tes li donin suport per tenir aquest mínim de consenso 

També en la línia que va expressar ilhir el Senyor 
President, millor dir. abilns e1'ahir, el Molt Honorable 
Senyor President ele la Comunitat Autonoma, referint-se 
a les millores que s'havien dut a terme en els ports que 
depenen de la Comunit<1t Aulónom;¡ i sobretot ens els 
que registren un tral1sit turístic, i pensant, per exemple, 
que a Sant Antoni ele Portmilny, que és d'Eivissa, mal 
grat sigui de Porlmany, no existeix un IIoc on es puguin 
guarnir els visitants turístics i renSilm que aniri<1 moll 
bé completar aquestes millores que ja s'han fet, i aixo és 
el que proposam -acah tol e1'una, Senyor Presiclent- amh 
aquest complement necessnri ele sengles estilcions mil
rítimes en els ports que registren més tnlnsit turístic i 
depenen de la nostra comunitat autonoma . 



__ ~ ___ _____ ... ~_ .... _._. __ • • __ ... ____ • _, '"' .. , - "" _ .. _,.... .. ____ _ .1'-'-

El punt tretze, quasi el pas per damunt, i puc avan«;ar 
que, com que he tengut unes informacions al respecte, per
que fa referencia a la crisi del sector comercial, i ja Ii vaig 
dir ahir al Senyor President que tal vegada no hi havia apro
fundit molt a la seva exposició, pero sembla ser que sí, que 
hi ha alguna cosa sobre el que jo deman, estic disposat, si em 
diuen que ja hi és, a retirar aquesta proposta de resolució. 

I finalment, com que només podem intervenir dos deis 
tres que integram el Grup Parlamentari MIXT, i com ha dit 
molt bé el Sr. Peralta, que és el que ha redactat aquestes tres 
pro postes que queden referides a Menorca, una referida a la 
posada en funcionament i obertura al públic del Museu de 
Menorca, una altra al desallotjament de la zona arqueologica 
de Cales Coves, també a Menorca, i finalment que es conclo
gui la tramitació de tots els expedients de béns d'interes 
cultural incoats a l'illa de Menorca, en el termini de sis me
sos, i ho ha dit aquí moltes vegades i es defensen en els seus 
propis termes, amb aixo acab la meya intervenció, i cree que 
aquestes pro postes de resolució, poden tenir el suport neces
sari perque surtin aprovades. 

Molles gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, senyor Vida!. Grups que vulguin intervenir en 
tom a favor o en contra? Pel Grup Parlamentari PSM i 
EEM, té la paraula el Sr. Gomila i Barber. 

EL SR. GOMILA I BARBER: 

Gracies, Senyor President. Per fixar posició respecte de 
les propostes ele resolució que aquí es presenten ... 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Gomila, estam davant un torn a favor o en contra, no 
per fixadó de posició. 

EL SR. GOMILA I BARBER: 

Grades, Senyor President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Si vol fer una fixació de posició, la poclra fer després de 
la intervenció del grup proposant, en qualsevol cas, ara, si és 
un torn a favor o en contra, ara és el moment aelequat. 

EL SR. GOMILA l BARBER: 

Farem un tom a favor o en contra, malgrat hi hagi unes 
resolucions a que votarem a favor i unes altres a que vota
rem en contra. 

A la primera, malgrat sigui un tema tancat i els resultats 
del Pacte Autonomic, fins al 97 no vindran les transferencies 
en educació a aquesta comunitat autonoma, malgrat el partit 

Unió Mallorquina estigui d'acord que aquestes transfe
rencies venguin aquí, nosaltres donare m suport a la 
resolució, perque creim que és important insistir en 
aquest tema, i nosaltres ho feim cada vegada que hi ha 
oportunitat, pero, així i tot, estam conven«;uts que el 
Pacte Autonomic va cloure aquesta possibilitat que a«;o 
arribés abans, malgrat les declaracions que hi ha hagut 
del mateix conseller de fa un parell de setmanes sobre 
aquesta qüestió, nosaltres no creim que a<;o vagi enda
vant. 

Quant als punts sega n i tercer, nosaltres creim que és 
important i urgent que es facin aquestes directrius d'or
denació territorial perque hi ha una manca de planifica
ció en temes urbanístics, ja que el Pla provincial d'orde
nació de les Illes Balears, que és el que ha de substituir, 
al revés, que les directrius d 'ordenació territorial han de 
substituir aquest pla provincial, segons els tecnics i amb 
els resultats de la conselleria i de recursos d 'al<;ada que 
ha presentat el nostre grup davant la Comissió insular 
d'urbanisme, ens expliquen que és un pla arcaic i antic, 
pero que les directrius que I'han de substituir no estan 
fetes encara ni sembla que es facin aviat. 

] el mateix podria dir al punt vuit que fa referencia 
al pla de I 'oferta turística de Menorca i Eivissa, i al 
punt tretze que fa referencia al pla d'equipaments co
mercials. 

Quant al punt cinc, prevenció d'incendis, nosaltres 
creim, sobretot a causa del que ha passat aquest estiu a 
I'illa de Menorca, que és molt important que el Govern 
presenti a aquest Parlament una comunicació perque els 
grups parlamentaris la puguem debatre i prendre mesu
res concretes sobre aquest tema. Ben igual que el que 
proposa el grup Mixt sobre el tema de les aigües. 

Quant als punts que fan referencia a transferencies 
al consell insular, dir-li que creim que al punt nou sí 
que li donarem suport, perque és important que s'elabo
ri un calendari, que sapiguem quines han de ser les 
competencies que arribaran a aquest consell insular i, 
sobretot, amb quins terminis i quan definitivament seran 
gestionades aquestes materies pels consells insulars. 

Al punt deu, és evident que no li podem donar su
port de cap manera, perque voste ens parla d'un con
sen s que s'assoleixi almanco entre tres forces polítiques 
representades en aquest Parlament, si tenim en compte 
que el grup parlamentari que dóna suport al Govern ja 
és integrat per dues forces polítiques, en definitiva 
bastaria fer consens amb un membre del grup Mixt, i 
nosaltres creim que per aprovar una llei amb trenta.un 
o amb trenta-dos, no hi ha massa diferencia. Per a<;o no 
li donarem suport, creim que si ha de ser un consens, ha 
de ser un consens més ample i que abasti la majoria o 
gairebé tots els grups parlamentaris, sobretot en temes 
importants, com la composició a les comissions, o que 
qui de ver gestioni o tengui la darrera paraula sigui el 
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lenari del consell insular. Per tant, a aquesta no li donarem 
P port, perque creim que el consens amb una for~ política, 
su m he dit abans, perque qui dóna suport al Govern. e l grup 
C~r1amentari, esta integrat pe.r c1ues rorces politiques no té 
Pentit aquesta resolució. si el Govern ja ho vol consensuar 
: rnb voste, que ho faci , peró no té sentit que el Parlamenl 
ha hagi ele rat ificar. 

Quant a la proposta número onze, no entenem gairebé el 
que aquí es elemana, i ens sembla que queda bastant fluix 
demanar construir estacions marítimes en els ports de depe
nen de la Comunitat Autonoma. Jo, en aquests moments, 
pens en el de Menorca i pens en Ciutadella, Fornells o Adda
ia, i no veim la necessitat que aquestes estacions marítimes 
s'hagin de construir. 

Quant a les tres darreres també els donarem suport, per
queja fa massa anys que ana m elnrrern el Museu de Menorca 
o darrera el desallotjament ele In zon. nrqueologica de Cales 
Coves, ja fa massa estona que nquests temes arrosseguen i no 
s'aclareixen, pensam que nllll:\IlCO s'haurien d'adarir de 
manera definitiva. 

I ben igual el punt setze. nlllh In eleclnració d'expedients 
de béns d'interes cultural. COIll Ilwlt hé hn elit el senyor 
Vidal, a~ó ho ha presentat el SI. I'ernltn i elevia fer referen
cia a dos expedients molt concreh: el elel port de Maó, que 
es tramita des del 81, i el del GlIllí ele Cnvnlls que també es 
tramita des del 86. Nosnltre ... lTeil11 que nqllests expedients 
haurien de ser ja dosos i que la eleclnrnció de bé d'interes 
cultural ja hauria d'estnr fill:ditzaeln. Ells sembla un bon 
termini el de sis mesas, per at:(l :\ nqllestn tnmbé Ii donarem 
suport. 

Moltes grades. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Gomila. Sr. POIlS. elel Grup Socialista, té la 
paraula. 

EL SR. PONS I PONS: 

Senyor President, senyores i senyors eliputats. Aquestes 
propostes de resoludó SÓIl propostes mixtes, no només pel 
g~up que les presenta, sinó pel seu conlingllt. N'hi ha que 
son perfectament raonables, pero n'hi ha que són, en cena 
~a~era, pintoresques, pero lIigades a diverses posicions ideo
log!ques que consisteixen a intentar for<;ar sempre les coses 
a f1 de quedar, sempre, amb la millor posició. 

f Que hi ha un pacte autonomic signat per les dues grans 
or~es a nivell d'estat que garanteix que aquesta com unitat 

autonoma, després d'uns terminis, tendra la competencia 
~duCaliVa?, no passa res. La volem immediatamenl, i la vo
~m per al proxim curso Aixó és viable. ho ha demanat el Sr. 

onseller, que ja es veu amb coratge d'envestir ... ? Franca-
ment cre • 
a ' c que no, pero no passa res. ha demanam. Com 
quests J'o : venelS que tenen molt de deht d 'estrenar e l carnel 

de conduir, son pare els compra un cotxe de poc pes, de 
molts de cavalls, "turbo", d'injecció, i logicament acaben 
estampats a una paret, i francament, nosaltres no volem 
que el nostre conseller ens duri tan poc, i no volem que 
s'estampi amb les competencies educatives. 

(Rialles) 

Sr. Rotger, el volem conservar un cert temps, després 
ens agradaria canviar. Per tant, no podem donar suport 
a aquesta pro posta. 

Punts dos i tres. El tema de I'avan¡; de les directrius 
el 'ordenació territorial. aixo, en refrany de president, és 
ja una miqueta la tonada del munyir. Hi ha una lIei que 
preveu que en vuit mesos es farien aquestes directrius 
d'ordenació territorial. que hi hauriCl un ClVan¡;, etc., 
s'han dut no sé quantes vegades a aquest Parlament, 
s'han donat terminis, s'ha arribClt al final del termini, i 
un altre termini. 1 arriba el Sr. Conseller. el Sr. Reus, i 
de moment hi ha tota una serie de matt~ries en que ha 
d'actuar, pero en aquesta ja ha actuat, s'ha donClt UIl 
termini fins a les properes eleccions. És així. Per tant, 
nosaltres davant aquesta lIei tenim la impressió que és 
com el mite de Sisif. aquell mite c\assic que puja la 
pedra, arriba al finClI de la muntanya, a dalt ele tot, i ara, 
ara ho tenc, ara acaba el termini, i la pecll·a cau haix, i 
venga vuit mesos més. I arriba un senyor conseller. amh 
una cena envergadura, per cert, amb unes il·lusions, 
jove, i puja la pedra fins dalt, i la tira, no a vuit mesos, 
sinó que la tira fins a les properes elecciol1s . Supos que 
durant la campanya tendrem unes directrills ligt/¡, uns 
enundats al programa electoral que si guanyen. evi
elentment, les faran. Nosaltres no podem estar d'acorcl a 
donar tants de terminis ni tantes histories, aixc, s'havia 
d 'haver plantejat. 

Sé, el tema de ('Estrategia mundial de la conservació 
i documents elaborats per I'ONU, senyors del Grup 
Mixt, no s'encandilin amb les resolucions ele I'ONU, 
perque tenen el mateix valor que els papers que van 
devers lugoslavia: aixo val molt poc, serveix per a qUClI
sevol país, procurem, si ens volem comprometre Clmb el 
tema deis avan<;os de les c1irectrius d'ordenació territori
al, tenir els criteris propis ben elabornts i eleixem córrer 
certs papers de les Nacions Unic1es que certnmellt servei
xen gairebé pe .. a tol. 

El tema d'incendis forestals. qui és que no esta (('<1-

cord a lIuitar contra els incendis? L'hi donarem suport. 

Disminuir les perelues d'aigua potClble, li advertim de 
totes maneres que significari<l aixecar la X<lrxa i fer mol
tes obres, s'hauria ele qu;¡ntificar, pero com a ieleCl és 
correcta. 

Esta/vi d'aigua, d·acord . 
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El POOT per a Menorca, Eivissa i Formentera, d'acord. 

El tema deis conseIls insulars, traspas de competencies, 
si precisament aquest és el tema, el tema es tracta de definir 
quines tran!>ferencies es volen fer, posar-hi un termini i, 
sobrelot, el que agrairíem és que la ma del Senyor President 
deixa~ d'actuar per dins els con~ells insulars; pero aixo no ho 
diuen, ho deixarem per a una altra ocasió. 

El de les tres forces polítiques , és un pintoresquisme que 
ja ha sortit, hauríel1l de ser una miqueta mesurats, jo com
prenc que des d'una posició minoritaria es vulgui tenir un 
cen protagonisl1le, pero, francament, no m'imagin que s'ha
gués produ'it un consens de tres forces polítiques, Unió 
independents ele Mallorca, la Federació d'independents d'Ei
vissa i Forl1lentera i Unió Mallorquina, i que aixo fos el gran 
consens perque les altres forces polítiques que representen 
Olés del vuitanta per cent en quedarien fora, i francament, 
aquest consen5 no em pareixeria molt sustentat pel Parla
ment. 

El tema deis equipaments comercials, s'han anunciat unes 
cenes iniciatives, veurem en que acaba aixo, i arribam al 
Museu ele Menorca. 

El tvluseu ele Menorca és un tema que aquest grup polític 
i concretament aquest diputat ha defensat a capa i espasa, ha 
parlal no sé quantes vegades amb la conselleria, quan hi 
havia la senyora Munar, de la necessitat de tirar aixo enda
vant, volem que es tiri endavant aquest tema, que s'obre, que 
el Ministeri també actul. De totes maneres li volem dir que 
la Conselleria de Cultura va exhibir una ignorancia supina -
contaré I'anecdota una vegada més perque hi ha gent nova
que va fer una enquesta a veure quantes persones anaven als 
museus, i ho varen demanar al Sr. Guillem Rosselló Bordoy, 
del Museu de Mallorca, els va proporcionar les dades, al Sr. 
Jordi Fernández eI'Eivissa, va facilitar les dades, i varen 
de manar al Sr. Lluís Plantalal1lor, a veure quants de visitants 
tenia el Museu ele Menorca. 1 el Sr. Plantalamor va haver 
d'avisar als de la Conselleria de Cultura de la Comunitat 
Al1tonoma que, per favor s'informassin, que aquest museu 
reia anys i panys que era tancal. Per tant, hi haunl una res
ponsabilitat per part del Ministeri, pero hi ha una ignorancia 
documentada per part de la Conselleria de Cultura. Pero, de 
tates maneres, si han de fer passes en aquest sentit, Sr. Con
seller, tendran la nostra coHaboració. 

EL SR. PRESIDENT: 

Vagi acabant, Sr. Pons, per favor . 

EL SR. PONS 1 PONS; 

Sí, Senyor President. 

Cales Coves, certamen t cree que és un cas trist d 'ocupa
ció c1'uns jaciments arqueologics als quals se'ls hauria de 
posar fi com més aviat millar. 

Finalment, el tema de concloure la tramitació de tots 
els expedients de béns culturals; únicament -hi estam 
d'acord- voldríem fer-hi una petita puntualització: 
demanar que es conclogui la tramitació deIs expedients 
d'una sola illa, no és un bon precedent. Hem d'instar 
que els expedients de béns d'interes cultural s'acabin, 
perque som diputats del Parlament de les IIIes Balears, 
i no s'un determinat territori o part d'un territorio 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, senyor Pons. Senyor Huguet, té la paraula. 

EL SR. HUGUET 1 ROTGER: 

Senyor President, senyores i senyors diputats. Molt 
breument, intentarem donar res posta, en nom del Grup 
Parlamentari PP-UM, a totes les resolucions aquí pre
sentades. 

Ouant al primer punt, dir-Ios que votare m favorable
ment, i que, independentment del Pacte autonomic que 
s'ha subscrit i de la reforma de l'Estatut d'Autonomia 
que és en tramitació a les Corts Generals, és imprescin
dible que comencem a fer les negociacions perque 
aquest traspas de competencies, i sobretot en materia 
educativa, cosa que ja s'havia tractat fins i tot abans del 
Pacte autonomic que podria ser viable per una \Iei espe
cífica, es faci com més aviat mi\lor, encara que només 
sigui de caracter testimonial, sí que val la pena que el 
Parlament de les I\les Balears recordi que aquesta comu
nitat autonoma és I'única comunitat autonoma amb 
llengua propia que encara no té les competencies en 
materia educativa, tant universitaria com no universita
ria. lndiscutiblement, després I'explicació que s'haura de 
negociar amb el ministeri corresponent és una obvietat 
que no fa més que reafirmar que aquestes converses no 
es paralitzin, sinó que continu'in amb el ritme que s'ha 
dut fins ara i, si pot ser, que s'incrementi. 

Ouant a les propostes de resolució núms. 2 i 3, jo 
aquí en certa manera coincidira amb el portaveu del 
Grup Parlamentari SOCIALISTA, no en la part ironica 
que hagi pogut tenir a la seva intervenció, pero sí els 
vull dir, i cadascú després és responsable de fer la inter
pretació que vulgui o de creure el que aquí es digui, i 
és que si les directrius d'ordenació territorial amb I'a
bast ampli que han de tenir, encara no s'han dut a 
aquest parlament, no és per desídia del Govern, sinó 
que és fruit de la complexitat que té l 'elaboració d 'a
questes directrius d'ordenació territorial. Subordinar les 
directrius d 'ordenació territorial a la definició del model 
economic, haura de dependre deis resultats de tots els 
estudis que en aquest moment es confeccionen, i es 
confeccionen per institucions no directament relaciona
des amb el Govern i que, per tant, hauran de donar el 
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mí a seguir a aquests avan'10s de criteris generals per a 
ca "d' d" l'e1aboraclO aquestes trectnus. 

També s'haura de tenir perfectament definít aquest mo
I del que s'expl icava en el debat general de la Comunitat Au 

tónOma, e l model económ íc de futur de la nostra comunitat 
utónoma , perque les directrius, d'una manera directa incidi :an en aquest.model económic de la nostra comunitat autó

noma, per tant, fer-ho de la manera que aquí es proposa, i 
3mb aixó contest a les resolucions 2 i 3, seria avan'1ar e ls 
esdeveni ments, fer una feina ,úllada, que lIavors hauría de 
ser, seguramenl, totalment rectificada i modificada en funció 
deis eswd is que poguessin ven ir o que ens poguessin donar. 

Respecte de la resolució núm . 5 -sí que fa via el lIum 
aquest-, dir que no es pot fer sobre un fet que ha succe'it 
aquest any, en materia d'incendis. no es pot anar jugant a 
valer donar entendre que aquests incendis vénen provocats 
per la manca d'atenció d'un executiu. Vostes saben quin 
índex d'incendis hagués patil la Comunit<lt Autónoma de les 
Illes Balears, si aquests no hague<¡sin est<lt directament provo
cats, i amb aixo han coincidil lOtes les instancies que consi
der que han actuat d'una manera coordinada des de I'Admi
nistració central fins a l'Acllllillistració autonómica, fins a 
l'Administració local, si aque"t ... illcendis no haguessin estat 
provocats per elements IOt:Jlllll'lll incontrolables per moltes 
mesures que s'hi posin; aquest:1 cOlllunitat autónoma hagués 
estat una comunitat autonolll:1 :1I11h un esds nivel! d'incendis 
forestals, afortunadamen l . 

Per tant, totes aquestes pr(1)1O'iICS que poden ser ele bones 
intencions, seria una irracion:llit:11 en aquesl moment o seria 
una irresponsabilitat -perdú- l'll aqllest moment, votar-les 
favorablement perque sahl'1ll quc no les podem complir, 
perque sabem que fer net tOlallllcll1 el5 nostres hoscos SUpOS<l 
una despesa economica lotalllll'1l1 rora ele I'abast ele les dis
ponibilitats pressupostaríes que lé aquesta comunítat. Si bé 
és cert que el que s'ha de rer é., intent<lr que per part ele les 
administracions local, aulonóllliGI. central i també, perque 
no dir-ho, I'administració europea. pllguem presentar plans 
de cofinan'1ació que incieleíxin d'una manera clara i defini
tiva a millorar tot el que sigu i la neteja' elel,; nostres boscos 

.. que,. per cert, més del noranta per cent són boscos de propi
etat privada, i que a la vegaela t<lmbé ens ajudin a tots a 
Conservar el nostre patrimoni natural. 

Respecte de la resolució 6, crec que va quedar més o 
manco exposat ah ir. S'ha d'entenelre, el Govern de la Comu
~itat Autónoma va actuar en tot el que era la xarxa de prove
tment d'aigua en els nuclis urbans. En aquests moments, 
aquesta activitat es du a través deis ajuntaments i a través 
deis consells insulars, si bé el Govern de la Comunitat Autó
nOma participa anualment amb e l pressupost amb una parti
~a pressupostaria que va directamenl transferida a ls consells 
t~slllars; peró la resta, 1 'exp lotació d 'aquestes xarxes, corre a 
~arrec ~els ajuntaments que són els que realment cobren i 
~n els tngressos i són els responsables de manlenir en condi-

<rr ~I,ons COrrectes les xarxes d'aigües. o bé deis municipis abé 
aquelles empreses explotadores de la xarxa d'aigua correnl. 

1 és en aquestes empreses, i aquesta és I'advertencia als 
municipis, que mitjanc;ant el cobrament que fa de I'ex
plotació de la xarxa d'aigua corrent, també mantengui 
la vigilancia i faci totes les reformes necessaries per 
intentar tenir la menys perdua possible d'aigua. 

Per tant, amb aquesta coherencia que crec que tot
hom entén, no se li pot donar suport, no solament aixo, 
sinó que fer aquesta inversió per part de la Comunitat 
Autonoma, que no té cap tipus d ' ingrés quant a aques
tes explotacions, .. ' 

EL SR. PRESIDENT: 

Vagi acabant, per f<lvor. 

EL SR. HUGUET 1 ROTGER: 

... hagi de treme fons per a d 'altres inversions. 

Acab tot el 'una, President. 

A la número 7 deim que sí, per tant, creim que no 
val la pena incidir-hi més. 

A la 8 proposaríem una transacció, votaríem que sí 
si se suprimeix, un cap s'ha dit la par<lula POOT, fins <11 

final, III'aprovació i exposició pública elels qll<lls haumn 
d'enllestir en el termini de sis mesas". Suprimint <lquest 
darrer paragraf, votaríem que sí: i vot<lríem que sí, 
perque realment és el que es fa en aquest moment per 
part del Conseller de Turisme que, per cert, ja té visites 
anunciades als diferents consells insulars per tractar 
sobre aquesta materia, i concretament des que V<l pren
elre possessió del seu carrec, a Menorca i <1 Eiviss<I tam
bé em consta, ja hi ha anal. 

A la núm. 9 deim que sí, no hi insistirem més. 

A la 10 també votarem que sí si s'accept<l In trnns<lc
ció ele IIfins al mínim consens", amb aixo, Sr. Pons, 
coincidesc totalment amb voste. Si posen el punt qU<ln 
acaba "mínim consens", votam que sí. El que no poden 
pretendre és que el mínim consens es doni amb tres 
forces polítiques, i a les altres, que pass<I?, pot resultar 
que hi hagi un consens entre tres forces polítiques, i 
aquí hi hagi cinquanta diputats que no siguin <1 aquest 
consenso Per tant, mínim consens, sí. el que ve darrer<l 
se suprimeix, així la votarem a favor. 

De les 13, 14, 15 i 16 m 'agrad<lri<l poder-ne rall<lr 
una estona; les votarem afirm<ltiv<lment, per cert, només 
una informació i ja acab, moltes gracies, senyor Presi
dent: el tema de Cales Caves, el Conseller eI'Educació i 
Cultura ha firmat ja, va formar i va remetre, tal com el" 
diputats que són de Menorca saben, e1esprés de la reunió 
que es va mantenir en el Consell Insular ele Menorca 
amb el Delegat del Govern, ha firmat ja I'ordre de des
allotjament d'aquestjaciment arqueologic tan important. 
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Moltes gracies. Senyor President, i perdó per haver abu
sat de la seva eonfian~a. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gnkies, senyor Huguet. Per tancar, pel grup proposant, 
té la paraula el senyor Pascual i Amorós. 

EL SR. PASCUAL I AMORÓS: 

Per Ulla qüestió d 'ordre, Senyor President, ens podem 
dividir el temps per defensar les set primeres i per ... 

Per guanyar temps, contestaré des d'aquí. 

Al Grup Parlamentari PSM i EEM agrair-Ii, perque em 
sembla que dóna suport a les set pro postes que jo defens en 
aquests moments, i en especial la que fa referencia a les 
direetrius d 'ordenació territorial i que es faci un consens 
basal en I'Estrategia mundial de la conservació; especialment 
a aquestes dues. 

Al Grup Parlamentari SOCIALISTA, jo no entenc el Sr. 
Pons, si fos socialista Ii diria el que va dir Borrell a Solchaga, 
que és que voste, per a mi, d 'urbanisme, no en sap gaire. I 
perdoní, no som socialista i, per tanl, no li ho puc dir. 

El que m 'estranya és una cosa, jo crec que han perdut el 
nord, ara resulla que sempre demanen les directrius d'orde
nació territorial, resulta que Unió Mallorquina duu aquest 
tema aquí perque abans de les próximes eleccions sigui 
discutít en aquest Parlament i que es pugui fer aquest con
sens sobre un model territorial basat en un model económic, 
i ara pareíx que el Partit Socialista no ho vol; ah, idó, ha 
argumentat tot el conlrari, perdoni tot el que he dit, si hi han 
de volar que sí, a aixó, perdoni, peró és que no he entes la 
inlervenció del senyor Pons, perdoni, no parlam el mateix 
lIenguatge, voste parla de cultura i jo parl d'urbanisme, 
segurament, perdoni. Per tant, s'agraeix el suport i no se'n 
parli pus. 

I a les altres, em pareix que també hi donen suport, ex
cepte a la primera, ja esta va previst que el grup parlamentari 
hi podria dir que no, encara que, quan parla de IIturbos ll

, jo 
cree que els veu tots excepte el del senyor Joan March, el 
senyor Joan March en té un, de IIturbo", o I'ha comanat, 
aixó sense tenir cotxe, perque el senyor Joan March es va 
pronunciar a un diari local sobre la necessitat que el Govern 
central transfereixi d'immediat les competencies educatives 
ja que la reforma educativa a les IIles Balears s'ha complert 
en un 70%. Per tant, jo cree que hi ha una disfunció, una 
mala sintonia. Com que aixo ve així, hi ha aquesta disfunció 
entre els socialistes, toca que no votin a favor, mala sort. 

Respecte del Grup Parlamentari PP-UM -i per acabar, 
Senyor President-, jo he lIegit unes paraules del president del 
Govern de I'any 1987, en la sessió d'investidura, a una res
posta a Unió Mallorquina, va dir: "Benvingut sia tot allo 
amb que es pugui ajudar a fer el bé comú d 'aqeustes illes 

quan 11, i diu, "tothom pugui tenir les possibilitats de dir 
alió que hi trobi, que han de venir al Parlament les 
directrius." Es pro posa un debat per fer uns criteris 
consensuats, i el consens només ho pot ser en una cosa, 
una cosa que estigui per damunt de totes les forces polí
tiques, uns príncipis generals, el senyor Pons encara no 
els ha estudiat, pero en el seu grup són molt valorats, 
em pareix, que és I'estrategia mundial de la conservació. 
Aixo és la base del consens, que no és ni d'Unió Ma
llorquina, ni del Partit Popular, ni del Partit Socialista, 
ni del Partit Socialista de Mallorca, sinó una aplicació 
d 'aqeust document que ja esta en la segona fase, on ja 
duu més de deu anys, aquí, a les IlIes Balears. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, senyor Pascual. Senyor Vidal? 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Gracies, Senyor President. També des d'aquí i rapi
dament per contestar a alió que han manifestat els dife
rents grups a les prapostes de resolució que presentam. 

Comen<;am pel PSM. Moltes gracies a alió que ha dit 
en el seu tom a favor i en contra, mixt també, que ens 
donaría suport a algunes sí i a altres no. Allo que m'ha 
estranyat, perque voste s'ha referit al consens, jo som de 
les persones que si em convencen d'una cosa, en qued 
conven<;ut -és una obvietat dir-ho així-, tal vegada té 
tota la raó a pesar que, quan n'he posat aquest mínim, 
de consens, era pensant ja en una majoria de les forces 
i quasi pensant que si jo deia que sí a aixo, vostes tam
bé ho dirien, perque tenim els mateixos plantejaments 
en el fons. No obstant aixó, Ji agraesc aquest aclariment 
i, en aquest aspecte, no hi hauria entrebanc a consensuar 
un altre tipus de mínim de consens perque no hem 
oblictar que és la política, és I'art del possible. Per tant, 
en aquest aspecte, molles gracies. 

Alió que no entenc és per que voste s'oposa que es 
millorin els ports dependents de la Comunitat Autóno
ma on hi hafi transit turístic, sobretot per donar una 
imatge bona al turisme. Que es completin les ins
taHacions amb ~;engles estacions marítimes; pareix que 
voste traba bé que es faci la de Sant Antoni peró, a 
Ciutadella i no sé on més ha dit, no creu que hi fan 
falta; alla voste, no Ji ho he acabat d'entendre, i amb 
aixó no puc estar d';¡cord. 

Quant al PSOE ... Ah!, al senyor Pons; he de tornar 
enrera en alió que he dit perque no hi volia fer cap cita 
divertida; perdoni, pero li ho he de dir, precisament a 
voste, i perdoni que ho faci en pla de tu perque hem de 
parafrasejar una cosa que s'ha de dir aixÍ. Pintoresquis
me, i voste parla de pintoresquisme? Pintoresquisme 
eres tú, perque més pintoresc que allo que ha dit voste, 
que quan hi ha totes les forces, la gran coaJició, ha de
manat la gran coalició; escolti, si la gran coalició arriba 
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a un consens en l'exercici de competencies per part deIs 
conseIls insulars, jo hi estic d'acord, pero jo sé, i tornam a 
alió que és la política, que és l'art del possible, que vostes 
mai no es posaran d'acord amb el PP en aquest tema, i jo he 
estat precisament un poquet moderat i no he dit: Escolti, si 
hi estan tots d'acord excepte el PSOE, endavant. Pero aixo 
hauria estat un pintoresquisme, un greuge i una cosa un poc 
grossera. Ara, voste no parli de pintoresquisme, senyor Pons, 
que som en aquesta cambra d'en~a ha comen~at. 

Pe.r acabar, agraesc el suport que han dit que donaran a 
al tres coses. 

Al PP, ti diré, quant a aixo del Poot, que no es pot adme
tre aquesta transacció que voste demana, perque així sí que 
-allo que diu voste sempre de "recados a la madre superiora" 
i allo que li va dir un company de grup, que la portera del 
convent seria el PP- en aquest aspecte no importaria presen
tar una proposta de resolució. i és ciar que es fara el Poot a 
les illes d'Eivissa, Formenter<l i Menorca, és ciar, pero si no 
hi posam un termini, de que serviria aquesta proposta de 
resolució?, ho saben molt. pero <lquesta transacció, per molt 
pintoresca que sigui, no b pUC :ldll1etre. Moltes gracies. 

Perdoni, perdoni. Fan mencill <1 allo ele .... bé, pero aixo 
ja ho havia dit abans, a alió de¡'" lre,; grups i que acabi on diu 
"mínim de consens", hi eSlic d';\rord, <1mb aixo sí que estic 
d'acord. Agraesc que m'h:lgin lel nO!:lr que som una for~a 
política minorit:hia, la quc jo represent. pero que té alguna 
cosa a veure amb aquesta rClir:ld:1 cl'<lquest projecte de lIei i 
que el pintoresquisme, a vcgacll''', encar<l que un no ho vul
gui, té protagonisme. Molles gr:·H.:il'''. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, senyor Vidal. Estan cl'acord tots els grups que 
s'admeti aquesta transacció'!. que es tramiti aquesta transacci
ó? O'acord. 

Passam ara al debat de les pro postes e1el Grup PSM 
EEM. Té la paraula el senyor S<lmpol. 

EL SR. SAMPOL] MAS: 

Gracies, Senyor President. Senyores i senyors diputats. 
"Amb I'austeritat que ens caracteritza", deia ahir el Senyor 
~resident del Govern en la primera intervenció quan plante
Java quines serien les accions de govern alllarg d'aquesl any, 
i més tard va concretar aquesles proposles en tres punts: el 
segon d'ells deia que es basaria en impulsar un programa 
~·austeritat. Nosaltres, que, evidentment, hi estam d'acorcl , i 
I hem reclamada moltíssimes de vegades, I'austeritat, així 
mateix ens fa témer que es redueixi I'esforr; inversor i les 
despeses assistencials. 

l .~er aixó hem presentat aquesta primera proposta de reso
UCIO, la qual insta el Govern a mantenir I'any 1994 uns 
p.ressupOsts austers pero que garanteixin aquestes dues condi
Clons: Esfor~ inversor i despeses assistencials. És ciar, de 

---

qualque part han de sortir deIs doblers, pero, i en sugge
rim uns quants: Reduir les subvencions i transferencies 
corrents; reduir en un 20% les partides corresponents a 
estudis i treballs tecnics, entenem que el Govern ja duu 
deu anys estudiant i probablement ja ho sap quasi tot, de 
manera que els pot reduir per I'any que ve; reduir en un 
20% les partides corresponents a des peses de representa
ció i publicitat institucional, ahir en parlarem també; 
reduir en un 50% els alts carrecs de designació directa 
del Govern i congelar les percepcions economiques deIs 
alts carrecs. Entenem que aixo va en la línia d'austeritat 
que s'ha manifestat en distintes teories i sessions políti
ques que es feren durant la campanya electoral i al lIarg 
d'aquests mesas, i sobretot ara. de cara als pressuposts 
generals de I'Estat. 

Oins aquesta mateixa línia d'austeritat, la proposta 
número dos insta el president del Govern a eliminar -
aquesta paraula ara no m'ha sonat molt bé, aixo d'elimi
nar- la Conselleria sense Cartera. sobretot no hi ha res 
en contra de la persona del conseller sense Cartera. J 
també proposam fusionar les conselleries de Governació 
i Funció Pública; tot i reconeixer que la competencia 
exclusiva en aquesta materia és del presidenl del Go
vern, entenem també que seria una mesura d'austeritat 
que es fusionassin aquestes dues conselleries, sobretot 
tenint en compte que la Conselleria de Governació. que 
ara té unes competencies en regim local. en millora 
d'habitatge rural, activitats classificades, que immi
nentment passara als consells insulars, els les transferi
ran i, per tant, ja no seran tan necessaries; evidentment, 
un deis dos consellers haur3 de eaure, si ens permet un 
consell el president, quasi tendríem preferencia perque 
quedas la Senyora Consellera perque duu més poe 
temps. No tenim res contra voste, senyor Berastain. 
Amb aquesta recoma nació no voldria perjudicar-lo. 
M'agrada perque té sentit de I'humor, ens entendrem. 

La proposta de resolució número tres torna a insistir 
en el tema del salari social, perque entenem que les 
competencies del salari social entren de pie en les com
petencies en acció social. Ja suggeríem ahir una partida 
d 'on treure els pressuposts. entenem que no es poden 
fer unes propostes a la lIeugera. sinó que s'han de pro
posar unes baixes; la baixa que proposavem era 125, a 
part deis 120 milions d'assessors, tenint en compte que, 
els assessors, nosaltres els justificam quan són assessors 
tecnics perque, evidentment. dins els polítics, no poden 
trobar una assessoria d'aquest nivell; ara, quan veim, per 
exemple, que dins els assessors hi ha tres hatles, tres 
batles de poble, quan hi ha un secretari d'ajuntament en 
actiu, quan hi ha un president comarcal del Partit Popu
lar, realment són uns assessors que probablement no son 
molt tecnies, més avia! probablement són assessors 
polítics, i aquests assessors polítics haurien d'anar a 
carrec del partit: el Partit Popular, supos que no té 
problemes economics per fer -se carree d 'aquestes perso
nes i de moltes altres, i que aquesta partida important es 
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dedicas a corregir les demandes de les persones més desfavorides. 

De la pro posta número quatre, ja se n'ha parlat, també 
donam un termini de sis mesos per aprovar el Pla d'ordena
ció de 1 'oferta turística de Menorca i Eivissa. Pensam que és 
important que es faci rapidament perque I'estudi del Poot 
podria induir a presumptes especuladors a tramitar rapida
ment plans parcials a les illes de Menorca i Eivissa. Per tant, 
hauríem de fer via en aixo. Només recordaré que I'any 
passat, per aquestes mateixes dates, es va aprovar una pro
posta número dos que deia que el Parlament de les IlIes 
Balears insta el Govern a redactar, aprovar i posar a exposi
ció pública el Pla de I 'oferta turística d 'Eivissa, Menorca i 
Formentera en el termini d'un any, ja n'ha passat un any, 
d'aixo, ara ti donarem una prorroga de sis mesos, crec que 
som generosos. 

Bé, entra m en el tema de la política d'aigües. Aquí, cada 
vegada que es parla d'aigües, com Pilat, ens rentam les mans, 
el Govern no en vol saber res. Creiem que ahir havia quedat 
ben ciar i hi tornam a insistir, només que es faci efectiu allo 
que esta especificat en el decret de creació de la Junta d' Ai
gües, i proposam que, com a organ de participació i planifi
cació de la Junta d'Aigües, que, endemés, aixo esta recollit 
en la L1ei d'aigües, en un termini de tres mesos el Govern 
cre'i el Consell General de l' Aigua, cosa que esta prevista en 
el títol segon, article 6.2, i també les juntes insulars d'explo
tació de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, que són 
on participaran les comunitats d'usuaris i on s'han de nego
ciar temes conflictius, traumatics, que deixen ferides, com el 
tema de sa Marineta. 

La proposta número sis també insisteix en el compliment 
de la L1ei d'aigües que, com va demostrat ahir, esta delegat 
en la Comunitat Autonoma de les IIIes Balears i com diu 
també I'article 9.g del decret de creació de la Junta d'Aigües 
és competencia efectuar la declaració d'aqüífers sobreexplo
tats o en risc de ser-ho i, així mateix, acordar la delimitació 
de perímetres de protecció d'aqüífers o afectats a la denega
ció de nous aprofitaments. Per tant, que es compleixi aquest 
decret i que es comenci d'una vegada a vigilar i a preservar 
els aqüífers, no fos cosa que la situació ja sigui practicament 
irreversible. 

La proposta número set insta el Govern també a, en el 
termini de sis mesos, aprovar la declara ció d'espais naturals 
protegits, d'acord amb el que disposa la disposició addicional 
t~rcera de la L1ei d 'espais naturals; també és un compliment. 
Es que pareix mentida instar un govern perque compleixi les 
lIeis que aquest Parlament ha promulgat. La disposició addi
cional tercera diu que el Govern promoura la declaració 
d'espai natural protegit, d'acord amb allo que preveu la L1ei 
4/89, de conservació deis espais naturals i de la flora i fauna 
silvestre, i ano mena les zones on s'han de declarar aquests 
espais, que són, a Mallorca: Mondragó, que s'esta tramitant; 
es Trenc, Salobrar, a Campos; s' Albufereta; sa Dragonera i 
arees representatives de la Serra de Tramuntana. A Menorca: 
S'Albufera des Grau; lila de'n Colom. 1 a Eivissa: Els illots 

de Migjorn i Ponent, a Eivissa, i ses Salines d'Eivissa i 
Formentera. 

Bé, el punt nou és important. Aquí entram en una 
proposta de resolució, tal vegada la més important de 
tot aquest cos, i és la instancia al Govern a redactar en 
el termini més breu possible un pla de cofinan~ament 
de seus de les institucions de les IIIes Balears. Entenem 
que aquest és un tema delicat, conflictiu, espinós, pen
sem que es parla d 'una inversió de mil dos-cents milions 
per fer la seu del Consell Insular d'Eivissa; es parla de 
dues seus a Menorca, a Maó i Ciutadella, que, per ser 
equitatives, haurien de ser de mil milions de pes se tes 
cada una. És a dir, ja tenim tres seus, tres mil milions, 
tal vegada ja va la pena fer-ne un pla per estudiar quina 
prioritat hi ha, si aixo realment és prioritari, si és priori
tari en una política d'austeritat. Esta ciar que per a 
nosaltres aixo no és prioritari. Crec que és un tema que 
pot quedar relegat a quan les caixes de la nostra comuni
tat autonoma estiguin més plenes, pero vaja, si han 
d'invertir tres mil i busques de milions en seus de con
sells insulars, veurem els pressuposts, veurem com 
s'arrglara el senyor Matas per fer quadrar els pressu
posts amb aquestes inversions multimilionaries per fer 
seus a Eivissa; a Menorca, a Maó i Ciutadella. 

Continuant amb el tema deis consells insulars, la 
proposta número deu també insta el Govern perque 
presentí a la Comissió Tecnica Interinsular una proposta 
de transferencia de competencies als consells insulars en 
materia d'activitats c1assificades. En la compareixen~a 
de la vice-presidenta vam manifestar que des deIs con
sells insulars ... , els consells insulars no han pres cap 
acord, pero ens imaginam que persones representatives 
deis consells insulars han reclamat aquestes competenci
es i que, de fet, si s'hi transferissin, ajudarien a superar 
els retardaments en atorgaments de lIicencies. 

La pro posta número dotze -faré via, Senyor Presi
dent- insta el Govern a remetre una comunicació, per al 
seu debat parlamentari, sobre les dificultats i la planifi
cació adient per fer real i efectiva la normalització lin
güística a les administracions públiques de les lIIes 
Balears. Bé, creim que les paraules d'ahir del president 
mereixen una comunicació al Parlament. Si el fet de fer 
una crida a la població que ajudi a recuperar la lIengua 
perque no es perdi el nostre idioma ja és un conflicte 
bel'lic, entenem que el Parlament ha de coneixer quins 
són els obstacles beHics que impedeixen I'aplicació de 
la L1ei de normalització lingüística a determinades 
conselleries. 

El punt número catorze, "el Par/ament de les lIIes 
Balears insta el Govern a aprovar el Pla d'ordenació del 
transport regular de viatgers per carretera de la Comuni
tat Autonoma ". Parlavem ahir de la necessitat de plani
ficar, de la renúncia a planificar i deIs molts de plans 
que estaven pendents de sortir a Hum. Aquest és un 
tema que podria resoldre els conflictes de taxis, molts a 
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lasse e, deis IImanteros", aquesta plaga que afecta zones 
~urístiques. í voldría recordar que I'anterior conseller, en una 
cOmpareixen~a I any 1993. ja va afirmar. ho deía textualment 
el Diari de Sessions: "Cree que el nadal de 1993, els meus 
tecnics diuen que és un absurd, que és una bogeria. peró 
com que som cabota. aleshores, jo intentaré que el 1993 
almenys hi hagi qualque cosa comenf1ada." Aixó ho dei a el 
conseller. Diu: "Comen~arem I'any 1988 a la (oo .), som el 
1993 i es parla i es parla i no s'ha fet res." El conseller es va 
trabar els estudis i a la compareixen¡;a diu que aquests estu
dis no serveixen per res, hem de comen¡;ar de bell nou. Bé, 
a veure si trobam una solució. 

Ja per acabar, Senyor President, la darrera proposta, que 
es defensa amb els seus termes. "El Parlament de les IlIes 
Balears insta el Govern a incrementar les mesures de protec
ció del patrimoni histórie i artístic posant en funcionament 
els programes d'investigació arqueológica deis museus trans
ferits, ajornats des de 19R7." <1quest és un deis grans deficits 
de la política del Govern i entenem que és hora de comen
¡;ar-hi afer feina. Molts ele gracies. Senyor President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, senyor Sampl1t. (irups que valen intervenir a 
favor o en contra? Pel Grup \';Irlament~ri MIXT. té la pa
raula el senyor Vida\. 

EL SR. VIDAL 1 JUA:\: 

Gracies, Senyor Presielent. Senyores i senyors diputats. 
Bé, en realitat cauré en la Ill~tl'ixa no diré trampa ni lapsus 
en que ha caigut el grup prolX1S..1nt (I'aqeustes -valgui la redundancia-
pro postes de resolució perquL·. la verit~t és que n'hi ha 

algunes amb que no estalll tan a favor, pero com que in ter
ven e en aquest torn i no en el de fixació de posicions, puc 
dir-Ios que amb la majar p~rt -~ixí ho arreglarem un poc- de 
les que vos tes presenten estam cl'~corel, almenys en el fons, 
pero, naturalment, en alu'es ens haurem cl'abstenir; o sigui, 
jo entenc que així puc intervenir en el torn d'intervencions 
a favor d'aqeustes propostes ele resolució que presenta el 
Grup PSM i EEM. 

" 

Quant al punt número u, estaríem d'acord amb els apar
tats a), reduir les subvencions i transferencies corrents i e), 
el darrer, congelar les percepcions economiques deis alts 
carrecs. Quant als que hi ha enmig, no en diré, d'ells, més 
que la nostra disconformitat esta en la quantificació que en 
fan vostes, fan un 20%, un 20% i lIavors un 50%; podríem 
dir: Per que no un 80 o un 30, etc.? Per tant, ens hi absten
drem. 

En el punt dos ens abstendrem per una senzilla raó, per
q~e pensam que quan sigui n vostes Govern, si és que ho 
son, i a la millor el faríem en coalició i tot, lIavors podrem 
parlar d'eliminar conselleries i fusionar-ne d'altres, ara és 
~na cosa la potestat de la qual la té I'actual equip de govern 
1: a pesar que s'hí poden fer recomanacions, i és molt legí
tlm, nosaltres en algun cas no estam d'acord que s'elimini 

una determinada conselleria, i ha die c1arament, la de 
sense Cartera, i no perque en tengui aquí el titular 
davant, sinó senzillament nosaltres ti canviaríem la 
denominació tal vegada, i no és que vulgui donar cartera 
al senyor Matutes, pero vul! dír que a la millor ti canvia
ríem la denominacíó i tendria una funció específica 
d 'enlla¡; deis problemes institucionals de les illes menors, 
etc., peró eliminar-la, no, perque creim que pot complir 
una bona funció en aquest aspecte, que la compleixi ara 
és un altre tema, el qual seria objecte d'un altre debat. 

Quant al punt tres, a nosaltres també ens pareix que 
aquesta Hei de creació del salari social a una comunitat 
autónoma que té un pressupost tan redu'it com la nos
tra i tenint en compte que. l'Administració central, allo 
que aquí comptam per milions, alla ha compta per 
bilions, amb b de Barcelona, francament creim que no 
té perque assumir-ho el Govern i ens hi abstenelrem 
també, en aquest. 

Quant al quart, no importa dir que hi estam d'acord, 
perque fins i tot creim que queda subsumida la seva 
proposta, perque és calcaela de la que feim nosaltres, hi 
coincidim plenament per tanto que en al10 del Poot hi 
ha el termini de sis mesos. en aixo coincidim plenament 
amb el Grup PSM i EEM. 

Quant al cinque, sise i sete, deis quals no diré que 
són perque voste ho ha explicat molt bé, sobre la Junta 
d'Aigües, crear el Consell General d'Aigües i les juntes 
insulal , d'explotació a Mallorca, Menorca, Eivissa i 
Formentera, completament d'acord. Instar el Govern a 
realitzar els estudis pertinents per a la declaració d'a
qüífers sobreexplotats, completament d'acorel. El Parla
ment de les IlIes Balears instara el Govern a arroyar en 
un termini de sis mesos la e1eclaració d'espais naturals, 
també hi estam d'acord; efectivament, nosaltres sempre 
hem dit que un deIs buits que té la legislació respecte de 
la Uei d'espais naturals és que no s'hi assenyalava un 
termini, deia que el Govern aprovaría la declaració 
e1'espais natural s protegits, el 'acorel , pero no hi posa va 
un termini, per al regim urbanístic ele les arees eI'espe
cial protecció de les IIles Balears, o no I'hi posa, la l1ei, 
i vostes el proposen aquí, hi estam també eI'acord. Per 
tant, com li dic, cinc sis i set, molt bé. 

Del punt nou, voste n'ha elit que és el més impor
tant, n'és el més important, és ciar, pero n'és el més 
important si vostes diguessin aquí que el Parlament ele 
les IIIes Balears insta el Govern a no redactar, o sigui. a 
no cofinan¡;ar aquestes seus de les institucions de les 
IIIes Balears, o sigui, amb aixo estam d'acorel perque 
cree que és aquesta la se va íntenció, pero, francament. 
el que passa és que ja el Consell General Interinsular va 
dotar els canse lis insulars e1'una quantitat, de I¡¡ qual em 
record perfectament, 250 milíons de pessetes, perque 
s'arreglassin i fessin les seus que no tenien, havien e1'es
tar no de lIogat, de prestat, si es diu així, deis ajunta
ments, i bé, a Menorca ho varen resolelre e1'una maneril, 
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a Eivissa varen construir una nova seu. Per tant, ara, parlar 
de noves seus, després de sentir el Senyor President, que ara 
no és aquí peró que, en absencia del president, hi ha la 
Senyora Vice-presidenta, parlar d'austeritat i posar-se en 
aquest tema de seus a Ciutadella, seus a Maó i macro-seus a 
Eivissa, entenem que es poden redistribuir, que es poden 
adaptar, el que no es pol fer és aquest malbaratament deIs 
diners públics. Per tant, en aixo no ens pronunciarem, pero 
crec que la se va intenció era posar en evidencia aquest tema. 

Donarem suport al punt número deu -ja hi ha el lIum 
vermell-, no ho explic pero crec que esta ben ciar perque hi 
donarem suport, pel seu contingut. 

Amb el fons del punt número dotze estam d'acord, peró 
amb la manera de fer-ho. Per tant, ens hi abstendrem. Creim 
que aixo s'ha de fer, pero quants debats parlamentaris s'han 
tengut a aquest respecte? S'ha de fer i prou. 

Finalment, als punts catorze i quinze també donarem un 
suport incondicional perque creim que esta molt bé que es 
faci un pla d'ordenació del transport regular de viatgers per 
carretera a la Comunitat Autónoma i que el Parlament de les 
IIIes Balears insti el Govern a incrementar les mesures de 
protecció del patrimoni histórie i artístic posant en funcio
nament aquests programes d'investigació arqueológica deis 
museus transferits i ajornats des de I'any 1987, i per tant, 
creim que també mereix el suport -crec- de la totalitat del 
nostre grupo Moltes gracies. 

EL SR. PRESlDENT: 

Gracies, senyor Vidal. Pel Grup SOCIALISTA, senyor 
Valenciano, té la paraula. 

EL SR. VALENCIANO 1 LÓPEZ: 

Senyor President, senyores i senyors diputats. La primera 
impressió que vaig tenir quan vaig lIegir aquestes pro postes 
de resolució va ser que no eren molt noves, no eren molt 
noves perque les qüestions que s'han dut aquí són qüestions 
que han estat bastant debatudes en aquest Parlament, i en el 
fons, globalment, el que es demana és que el Govern com
pleixi les seves promeses i que apliqui la normativa. Per tant, 
em permetran que no repeteixi I 'argumentació a cadascuna 
d'elles perque ja ho han fet allIarg de eliferents debats altres 
portaveus del meu grupo El que sí voldria és remarcar el fet 
que una altra vegada haver de plantejar aquí uns problemes 
que són coneguts denota una cosa, que els problemes existi
en, eren coneguts, eren concrets i que continuen existint, és 
a dir, que no s'ha fet res per solucionar-los. O sigui, que el 
Parlament, en aquest cas I'oposició, ha ele tornar a empenyer 
I'executiu perque posi en marxa mesures que realment són 
necessaries i que s'haurien d'haver feL En aquest sentit, el 
nostre grup fa una intervenció positiva i demana el vot per 
a aquestes propostes ele resolució. 

Del Pla d'ordenació de I'oferta tUflstlca, en podríem 
parlar bastant; ara es demana que sigui aprovat en sis mesos. 

Jo record que el Partit Popular, a Menorca, per exemple, 
es va comprometre que estaría fel abans de final d'en
guany, jo esper que compleixin la seva paraula í que no 
ens tomin a dur una lIetra a vencer i ens facin alió que 
en termes mercantils es diu "fer la pilota". 

De la mateixa manera, la número set, alió que en el 
fons ve a dir és demanar una coherencia entre alió que 
es parla, aquestes grans intervencions que es fan, que 
estan a favor de I'ecologisme, i després, a I'hora de la 
realitat, a I'hora d'aplicar-Io d'una manera efectiva, quan 
s'han de fer coses per aplicar la L1ei d'espais naturals, 
resulta que la feim a pas de tortuga. La resolució núme
ro set diu que I'oposició una altra vegada ha de denunci
ar aquesta lentitud en I'aplicació de la L1ei d'espais 
naturals. 

Quant a la transferencia de competencies en activi
tats classifieades no només hem de mirar les declaraci
ons d'ahir, jo record debats de I'any 89, de I'any 90, de 
I'any 91, alla on el senyor Gilet I'any 89 ja es va com
prometre a presentar, no una llei de transferencies no
més per a consells insulars, per a consells insulars i 
ajuntaments; una altra lIetra que ahir ens tornen a signar 
i ja veurem que passa, a veure si també ens tornen afer 
passar una altr.a pilota. 

Pla d'ordenació del transporto Ara el senyor Sampol 
ens ha dit que definitivament aquest no existia, hi havia 
gent que deia que existia, hi havia gent que deia que no 
existia, ja semblava que teníem davant un holograma, 
una imatge que, en voler-Ia agafar-Ia, no hi havia abso
lutament res; ara es veu definitivament que ja ni holo
grama ni imatge, no hi ha res. Per tant, elaborin, per 
favor, el Pla d'ordenació del transport. 

Patrimoni históric i artístico Jo no hi vull aportar 
argumentacions més sólides que les que ha aportat el 
senyor Pons en aquest Parlament, i crec que seria molt 
important i efectiu que els diputats prenguessin consci
encia de la importancia d'aixo. Com amostra, em per
metra n que els faci només un botó: Vagin vostes, se
nyors diputats, al carrer PortelIa, vagin al Museu de 
Mallorca i hi veuran que, al costat d'on hi ha magnífi
ques escultures gótiques, a menys de 20 centímetres, 
que és un pam, hi aparquen encara cotxes; vagin alla el 
dia que vostes vulguin i ho mirin. És important, per 
tant, a part de voler prendre moltes mesures, prendre 
mesures que siguin també petites, efectives i reals. 

Normalització lingüística. Si demanar la pau vol dir 
no fer res i la beHicista vol dir posar en igualtat de 
condicions la nostra lIengua, en aquest cas, nosaltres, 
senyors diputats, no volem la pau, sinó que volem la 
guerra. Realment, sense utilitzar quasi cap despesa més 
s'hi podrien fer moltes coses, en aixó, que s'han dit 
aquí, jo no els les repetiré, pero no es fan. Crec que 
aixo també s'ha de dir. 
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f inalment , senyors diputats, hi ha dues qüestions global s, 
de les quals s 'ha parlat aquí: S' ha parlat d'austeritat, era un 
objectiu de la política del Gove rn, i en el punt número dos 
el Grup Parlamenta ri PSM i EEM demana supr ,mir les eon 
selleries. Jo els vold r ia fer un poe de memoria també, vull 
reco rda r que quan el president de l Gove ro va fe r la remode
lació del Govern va dir que e liminava -si ho recc·relen vostes
la Conselleria de Treball i Transports perque no tenia un 
únic mi nistre interlocutor, jo cree que aquesta argumentadó 
és perfec tament valida 1, per la mateixa argum€ ntadó, tam 
bé poden e li minar, no físicament, s inó orgallicament el 
conseller sense Cartera i poden eliminar tam é les a ltres 
conselleries, refondre-Ies en una perque. efectivament, si 
hem de ser coherents per a una cosa ho hem de ser per a 
una altra, i aixo és exactament així. És a dir, q'Je, per tenir 
credibilitat i demanar austeritat. no basta venir aquí a dema
nar austeritat, sinó que I'hem de practicar. Ara :tenen una 
gran oportunitat per aplicar aquesta política d'austerltat. 

Finalment, per acabar. senyors diputats. el tema' d 'aigües. 
Que és el que demanam? Demanam al Govern que apliqui 
la normativa, no demanam res més, una altra vegada hem de 
tornar a empenyer el Govern perque actu'i, perque realment 
és imprescindible i necessa r io I )o l1 acla la prob lcmatica cI 'al
gua que hi ha , el mínilll que poclem fe r és sa be r en quina 
situació real es troba, pe r aixú. !l ' hem el e fe r un diagnostic , 
d'aixo, o sigui, que la proposla número siso el qlie ,demana és 
que se n'elabori aquest di;¡gnóstic. Per tan!. el nostre grup 
I'avala, 

Per acabar, jo no sé si cl sl'nyor S;¡ 111 poi ho feia amb 
ironia o no ho feia amb ironi;l. ,in no puc compartir de cap 
manera que la proposta de resnlució nllmero nou en sigui la 
més important. El nostre grupLTcu que n'hi ha e1'altres que 
són molt més importants. SllpÓ~ que ho deia en aquest sentit; 
si realment som en una situació eI'austeritat. el que haurien 
de fer realment amb aquestes inversions que poden esperar 
un any és congelar-les. Per lanl. el !lastre grupo pel que fa a 
aquest punt número nou. en funci ó ele les explicacions que 
es don in a aquest respecte. votara e1'una manera o e1'una 
altra. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: '. 
Gracies, senyor Valenciano . Pel Grup PP -UM, senyor 

Huguet, té la paraula. 

EL SR. HUGUET I ROTG ER: 

Moltes gracies, Senyor President. Primer de tot, una 
Consideraeió previa, almenys perq ue en quedi c:onstancia en 
el Diari de SessiOlls, que e l nostre grup, tal com moll bé 
vos le ha anunciat. és el Grup Parlamentari PP-UM i no és 
el Grup Parlamentad Popular. Dil a~ó , comen!;a rem per les 
propostes de resolució presentades pel PSM i EEM. 

U A l~ resoludó número u, el nostre Grup Parlamentari PP
M hl Votara en contra. Amb tota la delicadesa del món no 

entrarem en el detall de cada un d'aqeusts punt5. simplement 

els deim que ja ens veurem en el debat de pressuposts, 
que és on aquestes coses poden tenir un autentic debat 
amb més profunditat que no en una resolució, on el 
temps és moIt més Iimitat. 

Quant a la resoludó número dos, també és evident, 
aquesta és classica, que vos tes saben quina és la postura 
del nostre grup, que la competencia, com molt bé deia 
em sembla que el portaveu del Grup MIXT, el senyor 
Cosme Vidal, I'organitzadó de llevar, posar, juntar o su
primir conselleries és una potestat únicament i exclu
sivament del president, donada per lIei. Per tant. al
menys deixem que, aquesta potestat , I'exerceixi. 

Quant al punt número tres, crec que va quedar per
fectament aclarida quina era la postura del nostre grup 
i va queelar aclarida també quina era la postura que 1i 
manifestava el president Cañellas, aquesta fa referencia 
a allo que és la creació de salari social. Sembla que es 
vol donar a entendre que aquesta comunitat no fa res en 
materia de serveis socials o d 'acció social, jo el remet a 
les declaracions, no a les que hagin fet membres d'aqeust 
Govern, sinó a declar:lcions que han fet membres del 
Govern d'Espanya -no del Govern de Madrid, sinó del 
Govern d'Espanya- en relació amb els serveis socials a 
les IIIes Balears, han felicitat aquesta comunitat autono
ma per ser la comunitat autonoma que més inverteix en 
aquestes materies en proporció i relació amb els seus 
pressuposts. 

Pel que fa a la proposta número quatre , hem e1ir-1i 
exactament el mateix que hem dit al Grup MIXT, que és 
logic que no hagin acceptat la transacció . A la discussió 
del Pla d'ordenació de I'oferta turística en els diferents 
consells insulars amb participació de les diferents institu
cions, nosaltres ens hi apuntam i hi estam d'acord, pero 
no amb posar una data de presentació, sinó quant a la 
discussió previa . 

Respecte de la número cinc li he de dir que sí, sem
pre que voste m'aelmeti una transacció , que és canviar 
tres mesos per cinc mesos. Si s'accepta aquesta transacci
Ó, nosaltres, a la número cinc, hi votam que sí, i no 
entraré en més detalls, segur que qualque diputat m 'ho 
agraira i em fara nota d'agraiment. 

A la resolució número sis, no. A la resolució número 
sis nosaltres votam que no perque les argumentacions 
que es donen aquí, si més no, no vull dir que no siguin 
certes, pero, si més no, difereixen substancialment de les 
informacior'ls que nosaltres tenim . Som perfectament 
coneixedors de quina és la situació deis aqüífers i de 
quina és la qualitat de I'aigua, pero esta ben ciar que no 
es pot tancar cap tipus d 'aquest aqüífers perque el més 
fonamental , el més principal, és el prove'iment d'aigua . 
En aquest tema hi ha una situació I110lt greu, que també 
l'hem anunciada ¡que també ,'han dita més ele dues 
vegades, que s'han fer una serie e1'obres i d'infraestruc
tures en materia hidraulica que aliaran aquesta deficien-
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cia deis aqüífers i deixaran en descans aquests aqüífers 
$alinitzats perque puguin tornar a recuperar la qualitat que 
tcnien abans. 

Quant a la proposta número set, vostes ja saben quina és 
:, posició del nostre grupo El que ve marcat per lIei s'ha de 
t:omplir, no importa insistir-hi en el Parlament, i si hi ha 
qualque efecte que impedeixi aquest compliment es ve aquí 
i .::s donen explícacions de per que no es pot complir. 

Quant a la resoludó número nou, tres matisacions -el 
senyor Orfila ara esta content perque tenc poc temps-: o es 
fa precisió o es fa literatura o demagogia; voste, en aquest 
punt número nou, ha fet autentica demagogia. Ha dit que a 
Cíutadella, 1000 mílions de pessetes, molts milíons de pesse
tes. ac;o és fais . Ciutadella, Banc Central, 150 milions de 
pessetes; a Maó, construcció de nova seu, més o manco, 
entre solar, si ens el regalessin, quantificada en 500 milions 
de pessetes, punt. Entre els dos 1I0cs 650 o 700 milions de 
pessetes, no 2000 milions de pessetes, i que serveixi ac;o 
pe rque quedí dit. 

Quant a la proposta número deuoo. senyor L1orenc;, lIavors 
pugi i em cortesti. Quant a la proposta número deu, Ii he de 
dir que sí. Pe) tant, sobren totes les argumentacions que 
vuste ha fel; loo .) i amb la renyada que havia comenc;at a 
i]~iciar aquí, els direm que sí, ac;ó ja estava previst abans, no 
é~, per alió que ens hagi pogut dir. 

Amb la proposta número dotze, tema de normalització 
lingüística, hi estam totalment d'acord, pero hi votarem en 
contra, per que? Perque voste sap que hi ha una perfecta 
coordinació entre les institucions i les administracions quant 
<lIs programes de normalització lingüística, i voste sap que 
h' ha u na persona, molt estimada per tots, que es dedica 
IÍLicament i exclusivament a aquesta coordinació; el seu 
company d'escó ti podra informar que va ser a l'iIla de Me
norca aquesta setmana, on es va reunir amb els representants 
de tots els ajunlaments, del Consell Insular i d'altres instanci
~~; per coordinar aquestes campanyes de normalització lin
güística, i tothom sap a qui em referesc, i n 'he de dir perso
nalment que fa una gran feina en aquest terreny, per tant, 
com que es fa no hi ha per que insistir-hí més. 

Quant a la resolució número deu, nosaltres votarem a 
télvor d'aqeusta resolució, alió d'activitats c1assificades, sobre 
aquesta no sé si m 'havia pronunciat, peró hi votarem favora
blement. 

A la dotze, hi votarem en contra per alió que Ii he dít 
abans. 

La catorze la votarem favorablement. 

A la proposta número quinze, hi ha altres tasques quant 
él l¡¡ prioritat del patrimoni historic i artístic, de la qual cosa 
després ti podría passar tota la informació. Hi votare m en 
contra. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, senyor Huguet. Té la paraula el senyor 
Sampo!. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Gracies, ~;enyor President. Tanta sort que el senyor 
Huguet aixeca una miqueta el to d'aqeust debat perque 
es veu que darrera el clímax solen venir les cigarretes. 

Primer d,~ tot, he de comenc;ar per dir-Ií que accep
tam la seva proposta de transacció í que' estam molt 
contents qu~ donin suport a la nostra proposta. 

Amb el (ue ja no esta m d'acord és que es neguin a 
complir sim')lement la L1ei d'aigües. Tengui en compte 
que la L1ei d'aigües, quan preve u que l'aigua és un bé 
escas i de titularitat pública, el que fa és proposar unes 
mesures de ~ialvaguarda per evitar el que és un desastre 
ecológic, que és la salinització d'un aqüífer. Un aqüí
fer, una vegé da salinitzat, possiblement passaran genera
cions sense que es torni a recuperar. 1 aquesta ha estat 
per a nosaltres la primera i greu responsabilitat o irres
ponsabilitat del Govern a totes les actuacions o no actu
aeions d'aig:.Ja que s'han dut a terme, principalment a 
Mallorca, ~(I en parlem ja a Eívissa, fins avui en dia. Hi 
havia unes~<:ompetencies delegades, unes competencies 
de gestió de!egades, assumides i encarregades a la Junta 
d'Aigües, entre els seus objectius, els hi he lIegit, senyor 
Huguet, no es pot fer deixadesa d'aqeustes funcions; se 
n'ha d'evitar a tota costa la salinització, d'un aqüífer, 
perque poden passar decades o centenars d'anys a tor
nar-se recuperar. 

Bé, entrem en el tema de I'austeritat. Nosaltres, per 
que feim aquesta proposta? Evidentment, nosaltres, 
apart d'agafar la paraula al president del Govern, ens 
fixam en els partits que creixen perque també volem 
créixer, hem crescut bastant darrerament percentual
ment, pero no ens conformam amb aixo, aspiram un dia 
a ocupar aquesta cadira, no per ambició de poder sinó 
per servir f.quest poble. Miram quíns partit creixen i 
veim que el Partit Popular també és un partit que creix 
i que ha crescut bastant en les darreres eleccions, fins i 
tot va créixer a Catalunya, a pesar que alla encara és un 
partit petitet va créixer bastant a Catalunya. 

Veim que en les propostes de resolució que presenta 
el Partít Popular a Catalunya, encapc;alat pel senyor 
Alexi Vidal Quadras, presenta la proposta de resolució 
número u, és a dir, la més important. Propostes: "Re
duir o en tot cas no incrementar les subvencions i trans
ferencies corrents", Ji sona aixO?; "reduir en un 20% les 
partides cOiresponents a estudis i treballs tecnics", li 
sona aixó?; "reduir en un 20% les partides correspo
nents a de~.peses de representació i publicitat institu
cional" , aixó entre cometes, textualment, ho hem repro
duit; "reduir en un 50% els alts carrecs de designació 
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directa deis consellers." 1 no acaba aquí, és cert que el no
rnenarnent de consellers és competencia exclusiva del presi
dent aquí, a Madrid i a Catalunya supos que també, ido, 
proposta de resolució, a dins la primera també, de les més 
importants: 11 Agrupar les conselleries d'Ensenyament i Cultu
ra en una sola", "agrupar les conselleries d'lnjústria i Co
mer~, Consum i Turisme, en una sola"; pero no és el mateix 
prendre que receptar, no és el mateix estar a roposició que 
estar al Govern, com deia el senyor Cañellas ahir; es denega 
un Corte Inglés a I'oposició, s'aprova quan s'esta en el Go
vern; es pro posa reduir des peses superflues quan s'esta a 
I'oposició, no me les toquis quan estic en el Govern. Aquest 
és un doble lIenguatge, un doble lIenguatge i un incompli
ment de programa electoral, perque en el programa electoral 
del Partit Popular -només n 'he pogut aconseguir fotocopies
apart de "congelar Las plalllillas de fUllcionarius durante los 
próximos alíos. se reducirá sigllificalivamelll d nlÍmero de 
altos cargos", aquí ja no va bé aixo. 

Bé, veiam que teníem més per al senyor H Jguet. 

EL SR. PRESIDENT: 

Un moment, senyor Sampa!. "rec als diputa:s que guardin 
silenci perque és impossible seguir el debat. 

EL SR. SAMPOL I MAS: 

No és que no sigui interessant el que estic :Iient. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, senyor Sampo!. C'ontinu'i, per favor. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Tema de la normalització lingüística. per que hem fet 
aquesta proposta de resolució'? La feill1 perqlle realment la 
res posta d'ahir del president elel (jovern és totalment insatis
factoria, és inadmissible. Diu. una proposta tén assenyada a 
una pregunta, per que un pic en deu ilnys no es crida la 
població a ser conscient que el nostre priner patrimoni 
cultural és I'idioma, que no namés és unil eina de comunica
ció, que no només és per entenclre'ns, sinó que és la princi
pal senya d'identitat, que si es percl l'idioma es perd la iclen
titat de poble?, i que se'ns contesti a aixo que prefereix la 
pau a la guerra; és a dir, demilnar als ciutadans que no deixin 
perdre el seu idioma seria enfrontar la societ",t?, que es ten
gui la concepció que aixo és un acte violent realment és 
inadmissible. Senyor Huguet, evidentment també era per 
provocar el debat, aquesta pro posta de resollició. 

Pero haurien de prendre consciencia tots els conselJers i 
les conselleries que encara no utilitzen el nostre idioma, els 
consellers nous que al lIarg d'aqeusts dies ers contesten en 
castella, que és un esfor~ de tots conservar I'idioma. Les 
darreres enquestes sobre la lIengua catalana a les lIJes Balears 
ens diuen que des de I'any 88 esta retrocedint quatre punts 
el seu ús al carrer. Vagin pels carrers de Palma, per les zones 

turístiques, pels municipis de vorera de la mar, els nos
tres joves ja no utilitzen la nostra l\engua. El fet és 
dramatic, en prenguin consciencia, per favor, no facin 
una qüestió política d'aixo, que nosaltres no en feim, 
d 'aixo, una qüestió política,. Per que no un consens en 
aquest tema, així com el cercam amb els consells insu
lars?, nosaltres no en parlarem pus aquí, d'idioma, pero 
canvii'n la seva actitud, per favor. 

Per acabar, tema deis consells insulars. Jo lJegesc els 
diaris i lIegesc també els de Menorca, i un d'ells parla 
que l' Ajuntament regalaria una seu a Maó, que aixo no 
costaria cap doblers al Govern, pero a mi em pareix que 
un president d'un PP de Menorca ha dit que no anava 
d'aixo, que no anava que es regalassin seus a ningú, Se
nyor Huguet, 150 milions per la compra d'un edifici, 
lIavors la seva adequació, i lIavors el mobiliari. Senyor 
Huguet, els doblers públics s'han de gastar amb criteris 
de racionalitat. 

EL SR. PRESIDENT: 

Acabi, senyor Sampol, per favor. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Acab, acabo Ara estic en conclusions, passa que ara 
m' ha retallat la frase fi na!. 

Amb unes prioritats que han de venir marcades per 
les necessitats. en aquesta qüestió, consells i Govern 
duen un camí de racionalitat, o n'hi ha poca, de racio
natitat, aquí? Nosaltres no volem que es facin aquestes 
seus deis consells insulars; per tant, no en facin un pla, 
retiram la proposta número nou. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, senyor Sampo!. Sí, senyor Huguet, per que 
em demana la paraula? 

EL SR. HUGUET ] ROTGER: 

Per aHusions directíssimes, amb nom i lIinatge ende
més. 

EL SR. PRESIDENT: 

Entenc que no hi ha Iloc a les al'lusions, senyor Hu
guet. Gracies. 

Passam a les propostes de resolució del Grup Parla
mentari SOCIALISTA Té la paraufa el senyor Obrador. 

EL SR. OBRADOR 1 MORATINOS: 

Senyor President, senyores i senyors diputats. 
Aquests dies hem debatut la situació de la nostra comu
nitat, tots, des de la nostra millor intenció, cree que hem 
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ntentat aportar aquells elements que entenÍem que podien 
lclarir la situació en que ens trobavem i sobretot també les 
iiferents alternatives que volíem donar a aquestes situacions, 
lue donassin esperan<;a, expectativa, ajut, iHusió i for<;a, en 
:erta manera, a I 'economia de les nostres illes. 

En aquests moments volem presentar, precisament motiu 
j'aquest debat i de la nostra aportació, sis propostes de reso
lució. Propostes que podien haver estat molt més, que podi
en haver tocat ahres temes, pero hem volgut centrar en 
aquestes sis propostes allo que seria I'esperit de la nostra 
intervenció, la voluntat d'arribar a un consens per actuar 
conjuntament en moments greus per a la nostra comunitat de 
cara a aquells problemes que avui, concretament, afecten els 
ciutadans de les nostres illes. Per aixo, passaré a explicar les 
sis propostes, que, com veuran, creim que poden estar bas
tant assimilades per tota aquesta cambra. 

La primera d 'elles fa referencia a la transferencia de les 
competencies que hem de rebre a partir de la L1ei organica 
de transferencia de competencies a la nostra comunitat i a 
totes les comunitats del 143. 

Estam d'acord que tots, i crec que ha estat voluntat que 
hem dit aquí, volem unes competencies ben transferides, 
ben dotades, tecnicament preparades i, per tant, amb un 
recipient que sigui capa<; d'assimilar-Ies i de debatre-Ies, i 
tots els grups parlamentaris que formam aquesta cambra 
volem que sigui n beneficioses de cara al futur i volem, sobre
tot, que d'aquí a uns anys no ens puguem penedir del mode 
amb que hem rebut segons quines competencies. Quant a 
aixo que ha estat un problema de moltes comunitats autono
mes, que es queixen avui de com reberen segons quines com
petencies, entenem que és una tasca de tos els partits, de tots 
els grups parlamentaris, posar-nos d'acord en aixo. Per aixo 
precisament demanam que I'ambit de fer aquest debat i 
I'ambit d'arribar a acords sigui concretament la Comissió 
Mixta de Transferencies, creim que aquesta ja s'hauria d'ha
ver reunit, que el Govern I'hauria d'haver reunit fa estona i, 
segons les dades que tenim, fa gairebé tres anys que no s'ha 
reunit; creim que aquesta Comissió Mixta de Transferencies 
s'hauria d'haver reunitja perque se li donassin les informaci
ons deis treballs que s'havien fet, deis plantejaments que es 
feien enfront a Madrid, perque tots creim que nosaltres po
dem aportar el nostre gra d'arena o la nostra gran pedra 
perque aquestes competencies i transferencies siguin les 
adequades, així com volem. 

Per aixo demanam, concretament en la primera proposta, 
la necessitat que el Govern convoqui de seguida la Comissió 
Mixta de Transferencies per tenir aquesta tasca concreta de 
preparar, d'estudiar, de veure, I'estrategia mJs adequada i 
perque preparem la recepció immediata si és possible, com 
més abans millor, de les competencies que ens pertanyen. 

La proposta de resolució número dos té a veure amb allo 
que també ha estat motiu de debat aquí, de la necessitat que 
qualsevol desenvolupament estatutari tengui el consens ma
xim d'aqeusta comunitat, que tengui, per tant, el consens 

maxim de les institucions que la conformen i també de 
tots els grups parlamentaris, que també tenim una re
presentació, perque aixÍ hem estat elegits, perque es 
faci de la manera més adient, perque també es faci de 
la manera més adequada, que no carreguem sobre els 
ciutadans nom costs, nous embulls i noves obscuritats a 
I'hora de la gestió administrativa. Si aquesta és la nostra 
voluntat, derr:anam que com més aviat millor ens se
guem tranquiHament -s'ha retirat la lIei ja, era una 
petició que havíem fet en la passada interpeHació que 
varem tenir en aquesta cambra- pero amb pressa i camí 
per arribar a aquells acords, amb els quals entenem que 
es pot establir, d'una manera fixa i definitiva, aquesta 
estructura autonomica a través deIs consells insulars i el 
Govern de la Comunitat. Creim que és important facili
tar aquestes competencies, facilitar les transferencies, i 
fer-ho d'una manera el maxim de consensuada possible, 
evidentment tots haurem de cedir part de les nostres 
idees o deis nostres conceptes, pero hem d'intentar que 
aquesta sínte5 i final sigui la més profitosa per a tots els 
ciutadans d'aquesta comunitat. 

La propm,ta número tres fa referencia a I'atur, fa 
referencia a tota la situació que el Senyor President, el 
senyor Cañellas, ja ens va esmentar; deixant semantiques 
a part, la pri :llera voluntat Ji accept que sigui garantir 
I'ocupació a aquestes illes, o sigui, lIuitar contra la des
ocupació, o s gui, la creació o I'intent de frenar aquesta 
baixada conslant de I'atur. Pero, evidentment, si nosal
tres volem que aixo sigui efectiu, real, que no sigui una 
pura entelequia o una frase més o manco brillant a un 
discurs en el Parlament, creim que s'ha de traduir en 
programes concrets d'actuació. Sense programes con
crets d 'actuació, evidentment hi queden les paraules, 
volen colom:i, volen idees, es fan "recados a la mare 
superiora", com s'ha insistit aquí, es fan mohes coses, 
peró el que no es fa és feina, i sobretot el que no es fa 
és donar aquesta confian<;a seriosa i tranquiHa als nos
tres ciutadans i demostrar-los que aquesta institució, el 
Parlament d'aquestes illes, i les institucions que suporta 
són institucions que estan al servei deis ciutadans. Per 
aixó mateix, alió que demanam concretament és que 
elabori uns programes d'actuació contra I'atur, els que 
cregui; nosaItres Ji demanam simplement que els mani
festi concret.lment, no amb idees generiques, sinó amb 
plans d'actuacions puntuals, i que els dugui alla on en 
aquest moml!nt s'ha constitult la Mesa de Dialeg Social, 
crec que per part del nostre grup parlamentad esta m 
totalment d'acord amb donar suport perque avanci, alla 
són els sindi ::ats, les patronals, alla tal vegada és el 1I0c 
011 aquests programes s'haurien d'abocar, expressar i 
donar contingut, perque el problema més complicat, 
més difícil, en que ens trobam, per les nostres carac
terístiques e:ipecífiques a nivell económic, com és el de 
I'ocupació, com és el de l'estacionaJitat, com és el de la 
temporalitat i la precarietat, és alla on s'han de donar 
aquestes cOfltestaciol1s. Per aixo, aquest tercer punt va 
molt ample, peró intentam concretar que el Govern, del 
qual suposam que tendra les idees a partir de les matei-

.. 
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"es manifestacions del Senyor President, d'ahir, en aquesta 
seu, vagi a la Mesa, les expliqui, presenti el programa, l'hi 
doni contingut, perque si no, tal volta d'una manera molt 
lIeugera, podríem dir que la Mesa de Dialeg Social es pot 
transformar en monolegs per part deis sindicats o per part de 
les patronals i que no sigui aquesta voluntat de tirar endavant 
davant els grans problemes de la nostra comunitat. 

Per aixo precisament, aquest tercer punt, ectenem que és 
de prou importancia i cree que correspon a .,110 que hem 
expressat gairebé tots els grups parlamentaris .;quí dins. 

Crear una quarta pro posta de resolució. és un altre tema 
del qual el Senyor President, el senyor Cañfdlas,va parlar 
prou i del qual també tots els grups parlam,:ntaris férem 
menció, és el tema concret de la formació. La formació, tal 
volta, és allo que necessita ser més planificat.!~s en les eco
nomies liberals més amples on precisament s'as¡ellYalen més, 
en els elements de formació, els objectius, pe! que? Perque 
la formació és caríssima, formar és caríssim, :;i es vol for
mar bé, per tant, com que és caríssima, els rec Jrsos s'hi han 
d'aplicar molt bé. Sempre, la formació té un objectiu finalis
ta, incrementar la capacitat de recursos huma -,s a l'hora de 
la producció, i avui és la gran inversió que pOI fer qualsevol 
comunitat, precisament perque aquesta inversié, important de 
la nostra comunitat, imponanl del Fans Sodal Europeu, 
important de l'Inem, imponalll de les entitats rlrivades a ni
vell empresarial o sindical. lTeim que poden i¡;áidir; i hi han 
d'incidir, en un projecte COIllÚ d·ocupació. 

Per tant, simplement. el que del1lanam és que, si es vol 
fer formació, sapiguem on :Inal1l. que aquest pla de formació 
sigui concret i ciar, i sohrelOl que totholll ~ápiga cap on 
anam perque, si no, a vegacle~. la I'orlllació es ~ransforma en 
donar subvencions encobene~ o p:lg:1 r favors nu confessables. 

Tal volta, nosaltres el que diríem en la liostra proposta 
cinquena és recollir aquell esperil que va dir el Senyor Presi
dent, el senyor Cañellas. i amh el qual tots coincidien: la 
necessitat de I'austeritat. Per aixó. la nostra proposta número 
cinc és clara, no és tracta de I'er-Ia de cara als pressuposts, 
sinó d'aplicar-Ia ara, perque en els pressuposts ja discutirem 
altres mesures que creim que podem clebatre, a moltes d'elles 
coincidiríem amb el grup parlamentari que h;:¡ parlat abans 
de nosaltres, peró nosaltres entenelll que ja es (Joden prendre 
en aquest moment una serie de mesures; una serie de me
sures que són de diferents lipu:-,. 

Unes pretenen recuperar doblers que la Comunitat ja ha 
posat en mans d'objectius que creim que han fraéassat, per 
tant, hem d'intentar, com més aviat millor, recuperar eJs 
recursos que aquesta comunitat hi ha posal. 

Hi ha un segon bloc que pretén reduir de~pesa corrent, 
que és reduir, per exemple, assessors que no tenguin una 
funció executiva. N<;>saltres entenem que pel'fectament un 
g?vern pot tenir funcionaris d 'ocupació que realment siguin 
carrecs de confian~a per a funcions executives, per a funci
ons concretes del govern, perque no en disposi el govern, a 

dins el propi funcionariat, i que els cerqui afora amb 
aquest grau de confian~a i eficacia necessaria. AlIo que 
no entenem són els altres tipus d'assessors i funcionaris, 
deIs quals algú ja ha parlat aquí. Per tant, el que dei m 
és que es redueixin a aquest nivel!. 

Estam parlant que es redueixin del capítol dos de 
pressuposts 1.000 milions de pessetes en des pesa corrent, 
en citavem casos puntuals, pero, tal volta, una revisió 
amb més profunditat ens donaria quins són els elements 
que realment s'han d'eliminar. 

Parlam també d'un control de la des pesa i, per tant, 
parlam de la necessitat de, a través d'auditories, analit
zar profundament la despesa de cada una de les empre
ses públiques i de la propia administració, especialment 
de les empreses púbJiques, assenyalar el seu pla de viabi
Iitat adequat, per tant, a partir d'aquí reduir despeses 
concretes i, sobretot, també, allo que s'ha dit aquí d'a
turar aixo fins que no s'hagi arreglat i fins que no ten
guem ciar on ha d 'anar, per aquestes auditories, no 
incrementar el nombre de fixos dins les plantilles. 

1 punt número sis -i acab, Senyor President-. Simple
ment el que pretenem és parlar d'un problema viu a la 
nostra societat, del qual crec que tots hem parlat, tots 
entenem que, tal volta, avui es el tema que és més pre
sent dins la nostra col -Iectivitat, és el tema de I'aigua 
potable. Nosaltres no volem entrar ni tan sois a definir 
com se I'hauria de fer, sinó simplement recordar que el 
novembre i desembre de I 'any 91 teníem un debat sobre 
el canon de l'aigua on nosaltres insistíem en la necessi
tat de fer un pla hidnlulic, hidraulic, no hidrológic, com 
algú ens va traduir, que volia dir? Posar en ordre les 
inversions, dir-nos quines en tenien preferencia, quines 
en serien les segones, quins terminis hi donariell i a quin 
nivell d 'inversions estariell, perque precisament es par
lava de fixar un canon, taxa, impost, alió que vulguin 
dir, sobre un consum concret i que, per tant, havia de 
correspondre a aquesta taxa, canon o impost, un pla 
perfectamellt estructurat que assenyal<is cap on anavem. 
Si no es feia així es podria crear un fet d'injustícia i no 
de solidaritat, deiem, perque la injustícia no pot ser mai 
solidaritat, que els que avui paga ve m i no el necessita
vem pagar -parlavem de la ciutat de Palma ... 

EL SR. PRESlDENT: 

Acabi, senyor Obrador, per favor. 

EL SR. OBRADOR 1 MORATINOS: 

Ara mateix acab, Senyor President, perdoni. 

Precisament parlavem deis casos d'ajuntaments o 
municipis o zones que ja tenien cobertes les seves neces
sitats i que es veien obligats a pagar les d'altres. Per tant, 
necessitaven saber quin procés tendria aixó i quins ni
ve lis d'inversions s'hi farien. En aquest cas, vull advertir 
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{ue hi va haver una sentencia del Tribunal Superior de Jus
.;(.,a de Catalunya que, en aquells mOments, va anuHar 
I,~~ci sament I':l plicació d' una part d'un canon per no haver-
11 aquesl pla hidraulic concre t, alternatiu a allo que s 'havia 
·ixat com un cano n o com un ( ... ) co ncretame nt d 'a plicació, 
' l .llU la mateixa finalitat que el (oo.) d'aquí. 

:! I par lant ta mb ' de la necessita t d 'aqeust pla d 'actuació 
Irobres i actuacions en el tema d'aigües, aixo ens permetria 
e' ',vts saber per 011 ana m ara, d 'aquí a mig any i d 'aquí a un 
a! ' ! . i evitaria sobre lOl un enfrontament rea l que es dóna 
i n~re comuni lats de la nostra propia ci utadania a la nostTa 
<propia comun itat au tó noma per mot ius que rea lment si se 
(\:- rigués que és e l primer, que és el segon, que és e l tercer, 
~1 C' cendria aquesl nive l! de conflicti vitat i donaria transparen
!Ci:l a la gestió sobre aq uest problema tan vÍlt, tan concret i 
jl:lJ'> ciar com és I'a igua potable per als ciutada ns de les lIIes 
J alears. Mo lts gnlci es , Senyo r President, mo lles gracies 
sLnyors diputats. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, senyor Obrador.Passam al torn deis grups 
(:U ~ volen intervenir a favor o en contra. Pel Grup MIXT, el 
senyor Peralta té la paraula. 

EL SR. PERALTA 1 APARICIO: 

Gnkies, Senyor President. Senyores i senyors diputats, 
senyor Obrador, com a portaveu del Grup SOCIALISTA. 
CL'ant al punt primer, el vot del Grup MIXT sera d'absten
c:ó perque, la veritat, per la forma com esta formulat, en 
podríem dir que és un punt que diu qualque cosa per no dir 
res o que no diu res per dir qualque cosa, o sigui, ni sí ni no, 
ni no ni sí, és com tirar aigua dins un sedas. Per tant, no 
(\it'em que no a aquest punt, no hi votarem en contra, pero 
ens abstindrem. 

Als punts segon, tercer i quart el vot sera favorable. Ente
nem que tant el plantejament que es fa aquí de la descentra
liu.ació política i administrativa com dur una Iluita eficac; 
cei1tra l'atur i com el tema de presentar un pla de formació 
l!cupacional tenen aspectes molt positius, com voste ha dit de 
forma reiterativa, va sortir en el discurs que va fer el presi
c:ent de la comunitat, i en aquest sentit entenem que, tal com 
estan formulats aquests punts, són positius, per tant, el vot 
hi sera favorable. 

Ouant al punt cinque, hi ha tot un llistat, pero hi ha una 
serie de qüestions per a les quals sí que hem d'emprar una 
naraula que un aItre portaveu del seu grup ha dit, hi ha 
al )' ulla d'aquestes peticions que són un autentic pintoresquis-
1l1 ~ Recuperar els 800 milions de pessetes gastades a la Cap 
i a Agama. si no els tornen en pata tes i en lIet sera difícil 
rl\.' I'perar- los. l bé. en podríem parlar. cosa per cosa, d 'aixó. 
Congelar les plantilles fixes de la Comunilat Autonoma, bé, 
i quan hi hagi transferencies de més competencies de l'Estat, 
si estan congelades aquestes plantilles, que hi farem? Es a 
dir. hi ha una serie de qüestions amb les quals evidentment 

no estam d'acord. Tot i a<;o el vot del n,ostre grup sera 
d'abstenció a aquest cinque punt. ' 

Per últirr., quant al punt sise, diré que, si bé ens 
sembla bé la pro posta globalment, entenem que el ter
mini que es demana és un termini excessivament curt 
perque s'elabari aquest programa d'obres i actuacions i 
per ser presen ¡at al Parlament. Per tant, també el nostre 
vot a aquest punt sise, en considerar que és tan curt 
aquest terniini que es demana, sera d'abstenció. Moltes 

I 

gracies. Ú. 

EL SR. FRESIDENT: 

Gracies, ,enyor Peralta . Pel Grup PSM EEM, la 
senyora Vadell té la parau la. 

LA SRA. "ADELL 1 FERRER: 

Gracies, Senyor President. Utilitzarem aquest torn a 
favor per arlU nciar que donarem suport a la totalitat de 
les propostes de resolució que ha presentat el Grup 
Parlamentari SOCJALIST A, que aixo no serveixi de 
precedent, pero en aquest cas ens han convenc;ut els 
seus plantejament i donam suport a tots. De totes mane
res, voldríem fer una mica de referencia o un petit 
comentari de tates elles o de cadascuna d'elles. 

Comenc;arem per la proposta primera. És coneguda 
la nostra, pmtura contraria als acords autonomics de 
1992, a la Llei organica de transferencies de competen
cies i a la refe rma d'Estatut actual, a la darrera que s'ha 
fet. De totes maneres, volem dir que ja que hem renun
ciat malauradament a cotes d'autonomia més altes que, 
com a mínim, es facin efectives les que tenim, les que 
tenim en marxa; és un procés que esta en marxa i, per 
tant, s'han d,! complir. Moltes d'elles no han de tenir 
cap ti pus de dificultat perque només són un simple 
títol que no implica cap traspas ni de mitjans econo
mics ni de personal, i d'altres, com són menors i aigües, 
ja les tenim delegades, soIs falta que se'n faci efectiva la 
transferencia 

El que en> agradaria és que es fes una valoració del 
cost de les otres d'interes general. Al marge del traspas 
de cOmpetell.;ieS, recordarem que el senyor Obrador ha 
mencionat1:\le la Comissió Mixta no s'ha reunit des de 
fa tres anys.:asualment, perque no ho cercava, avui he 
lJegit un ach de la darrera reunió de la Comissió Mixta, 
de dia 16 de juliol de 1992, on ens consta, i no és per 
defensar ninLú, que hi havia una serie de recomanacions 
que feia el r'epresentant del nostre grup per a la mateixa 
Comissió Mi~ta, la necessitat d'aclarir o de perfilar una 
serie de pr'Jpostes menors, alJo que a Madrid diuen 
'!flecos", coril són Feve, Cala Nova, etc., i també un 
altre tema que per a nosaltres és importantíssim, que és 
reclamar ajhdes economiques per al procés de norma
Iització lingüística. Aixo hauria d'estar al marge total 
del procés e,l! totes les competencies. 
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Referit al punt número dos, entenem que és una recoma
nació important, no és la primera vegada que e!¡ fan aquestes 
recomanacions perque, si no ho recordam mé ~ament, ja el 
Grup MIXT va fer una proposició no de llei en que demana
va consens per al procés de transferencies als ·~onsells insu
lars. Aquest tema sempre ha estat traumatic, sempre ha estat 
de difícil negociació. Hi estam d'acord, amb aquesta recoma
nació de dhHeg, perque entenem que ha de ser lIn tema molt 
i molt discutit i on hi ha d'haver, sobretot, una voluntat c1a
ríssima de consens i de dialeg. Convendran Lmb mi que, 
després de deu anys d'autonomia, s'hagi aprové.t només una 
llei de traspas de competencies és un resultat b: n pobre. Per 
tant, donam suport també a aquesta voluntat de dialeg. 

Quant al punt tercer, entenem que la lIuita contra I'atur 
hauria de ser un deis principals objectius prior:laris d'aqeust 
Govern. Tots sabem que la nostra comunitat .lbsorbeix un 
nombre important de treballadors que vénen d'altres 1I0cs, 
d 'altres comunitats; malauradament, la recessiÓ' .económica 
actual ha motivat una perdua ele nombrosos 1I0cs de feina. 
El nombre d'aturats és un deis més alts ele la nJstra história. 
Estam d'acord amb que es prenguin mesures per 'evitar I'in
crement d'aqeust atur, el que també entenem és que el Go
vern ha d'agafar les iniciatives i elesprés ha ele promoure un 
dialeg amb les al tres force~ sociah i econollliqLI\~s mitjan<;ant 
la Mesa de Dialeg Social. 

El punt número quatre elemana un pla ele foqpació ocu
pacional. Qualsevol canvi en el .,ector econolllic té a veure 
moltíssim amb la formació. qllal,evol intenció c1'augment de 
la quaJitat turística també té I1lOlt a vellre amb la formació 
professional, peró també s' ha de pensa r en adequar la for
mació professional a les necessit:llS professionals de la nostra 
societat. 

El punt número cinc U'acta d'una serie ele mesures que 
concreten unes intencions que ens va parei ~er que volia 
manifestar el president del Govern en la seva exposició del 
primer dia del debat. Aqllest conjunt ele meSl,res concreten 
una voluntat d'estalvi, una voluntat eI'austeritat, algllnes 
d'elles coincideixen amb les que l10saltres havierli:presentat, 
no amb la totaJitat, pero creim que poelem compartir-ne 
I 'esperit en la seva totalitat. 

Referit al punt número sis, ja" se n' ha parlat moltíssim, 
d'aigües, nosaltres també hi elonam suport perque conside
ram que el Govern ha d'actuar. ha de tenir les iniciatives i ha 
d'exercir les competencies que en materia .)'aigües ja té 
transferide~. Moltes gracies, Senyor President 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, senyora Vadel!. Pel Grup PP-Ut\l, senyor Hu
guet, té la paraula. 

EL SR. HUGUET I ROTGER: . 
Moltes gracies, Senyor President. Senyores : senyors dipu

tats. Senyor portaveu del Grup SOCIALISTA, jo no li diré 

-

a<;o de "sense que serveixi de precedent", com més 
precedents tinguem d'acords tal vegada ens anira millor 
a tots, i sobretot a aquesta comunitat. Per tant, comen
~am per fer-Ji saber quines són aquelles propostes de 
resolució a les quals el nostre grup sí que donara su
port. 

A la primera de totes, hi donarem supon perque 
entenem aquell acta que es va celebrar quant a convergir 
diferents criteris per aconseguir que la nostra comunitat 
autónoma incrementés el sostre competencial com una 
passa inicial i no com una passa definitiva, a la qual cosa 
no renunciam, ni renunciarem mai a totes les possibili
tats constitucionals que té aquesta comunitat autónoma 
de cara al futur, creim que és convenient que avancem 
en tot aquest procés de transferencies, crec que és COI1-

venient que hi hagi el maxim d'informació possible dins 
la Comissió Mixta i que tots els que hi són participin 
d'una manera activa en seguir de prop el desenvolupa
ment d'aqeusta reforma de l'Estatut, que haura de com
portar, com a aprovació definitiva, la modificació del 
nostre Estatut d'Autonomia. Per tant, al primer punt, hi 
dei m que sí, és un principi, no és un final, hi ha una 
raó d'estat que encamina a fer-ho d'aquesta manera. Per 
concloure, perque no hi queeli cap dubte -a vegades n'hi 
ha que volen posar el dubte dins aquesta cambra-, el 
nostre grup no renuncia a cap de les possibilitats consti
tucionals i estatutaries que contemplen; i vostes. a1-
menys el senyor Alfonso, a Madrid, també va dir exacta
ment el mateix, I'important és que ho hagi dit després 
d'aqeust portaveu que els parla. 

Quant a la pro posta número tres, jo Ii propós, a 
voste, una transacció. Crec que aquesta proposta seria 
correctíssima si digués "la lIuita contra I'actual incre
ment d 'atur ha de ser un objectiu prioritari de la políti
ca de totes les institucions de la Comunitat", la resta, jo 
la suprimiria, i Ii'n diré per que, perque entenem que 
no han d'influir directament en alió que és la Mesa de 
Dialeg Social, on hi ha els agents socials, els quals no 
s'han de veure mediatitzats per cap formació política en 
presentar propostes en concret, perque les formacions 
polítiques tenen el seu ambit per presentar aquestes 
pro postes, i per tant, la Mesa ele Dialeg Social ha de 
funcionar d 'una manera totalment autónoma, sense 
mediació de cap for<;a política, i si qualque for<;a polí
tica té qualque proposta a fer, la pot fer arribar directa
ment a l'agent social que cregui que la pot representar 
més. Sí hi ha d'haver un compromís de tote~ les insti
tucions, i aquest Parlament el que ha d'exigir n totes les 
institucions és que es comprometin amb aquest compro
mís. Em cregui que aquesta transacció és una transac
ció positiva, jo no sé si amb aquest argument I'he pogut 
convencer o no; en qualsevol cas, si voste m 'accepta la 
transacció, nosaltres hi votarem favorablement. 

La pro posta de resolució número quatre també la 
votarem favorablement, senyor Obrador. Aquesta pro
posta, no tan sois la votnrel11 favorablement. sinó que li 
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agraim que se sumir a aquesta iniciativa anunciada pel pro pi 
¡Ipresident de la nostra comunitat autonoma, que també ha 
¡ estat anunciada pel conseller corresponent, quant a realitzar 
) i preparar per part del Govern de la Comunitat Autonoma 
! aquest pla de formació ocupacional, un pla de formació 
:iocupacional que, en aquest moment, en una primera fase, ja 
I s'executa. Per tant, és ciar que nosaltres hi donarem suport, 

2. la proposta número quatre. 

11 A la prorosta número sis, també hi dona m suport, per
l' que aquesta é-:; una pro posta -í em sap greu que no hi sigui 
o'· el portaveu de l'Entesa de I'Esquerra en aquesta sala- que 
i' dúna possibilitats, realista, no una proposta que és d'impossi
~ hle compliment. Jo I'únic que li deman és que em canvii' el 
"tres per sis, és I'únic que Ji sol·licit. Aquesta transacció, la 
r votam íntegrament, amb tots els seus termes, pero, en tost 
e el'un termini de tres mesas, en un termini de sis mesos. 
t 

1 he deixat per al final de tot la proposta número cinc. 

En la pro posta número cínc no insistirem massa. Primer 
~Ie tot, en el rrimer para.graf, "anuHar la compra de Can 
";~', las", no s'ha comprat i som en un procés judicial, per tant, 
veurem quin:1 n'es la determinació. No hi podem donar 

( suport. . 
"Recuperar els 800 milions de pessetes gastats". Jo aquí 

¡~ Taré una matisacíó: No s'ha gastat ni un duro, s'han inver
~:t. Són conceptes diferents, gastar i invertir. S'han invertit, 
j I'obligacíó d'aqeust Govern i de qualsevol altre és recupe
~ ':! r el maxim d'aqeusts doblers, pero sense embuts, ti ha he 
ele dir ben ciar, que si no es poden recuperar tots, e1s dona
rem per ben invertit, perque s'han invertít en el camp, con
: retament i'una manera molt directa en els agricultors i 
:':lmaders. Crec que qualsevol executiu que s'hagués trobat 
",,'b aquesta situacíó hauria fet exactament el mateix. 

"Reduir la despesa corrent del capítol dos de pressuposts 
('11 1.000 milions de pessetes", ja li he dit que a~o ha d'anar 
al debat de pressuposts, en el qual tendrem temps de rallar
.le, i rallarem d'aqeusta i d'altres des peses que es fan a altres 
ínstitucions. 

"Congelar les plantilles fixes ( ... )." Fa tres mesas que 
-:stan congelac1es aquestes plantilles fixes. 

Quant al tema d'assessors, no en parlarem, no valla pena 
n~:'ar-ne, és un debat que, any rera any, se suscita i és tradi
'. > "<11 aquí, i encara li'n dic més, d'aixo, en els pressuposts 
el tornarem a rallar, rallarem deis pocs assessors que té 
aWlest Govern, no deis cínquanta-sis assessors que té un 
president d'una comunitat autonoma en línia recta amb I'illa 
ele Mallorca, com és Valencia, cinquanta-sis assessors per a 
ell tot sol, nomenats a dit, 250 mitions de pessetes, o per als 
ce'1t alts carrecs que es valen nomenar a Correus, on hi ha 
hagut un terratremol perque sembla que cobren fins i tot 
més que el president del Govern. 

Per tant, ae;uestes pro postes que vénen aquí seran deba
tudes i defen:¡ades o rebutjades en allo' que és el propi 
pressupost. 

Quant a ie. inversions immaterials, no em val que em 
posi: 1.500 rnilions de pessetes, reduir les inversions 
immaterials Han de dir quines, han de dir a veure si la 
formació oeL' pacional, que esta computada com una 
inversió im material, és o no és necessaria. Efectiva
ment, m'ho dira en el pressuposts, senyor Alfonso, és 
que voste:S{'il va, surt i no s'assabenta de la pel·lícula. 
die que sorp en un debat de resolucions i que, aquestes 
propostes, l,~s haurem de veure en el pressupost. 

Li agrae~;c el suport que voste ha donat a les meves 
paraules ser s,~ haver-Ies sentit. Moltes gracies, senyores 
i senyors dipl/tats. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes, gr:icies, senyor Huguet. Té la paraula el se
nyor Obmdo ~. 

EL SR. OBRADOR 1 MORA TINOS: 

Senyor President, senyores i senyors diputats. Primer 
de tot, vu}1 agrair al Grup MIXT el suport als punts dos, 
tres i quatre. 

Quant·al1ema del primer, jo Ji diria que o no el sap 
lIegir o no I'ha lIegit, és a dir, die senzillament allo que 
s'ha dit aquí, que si precisament hi ha una situació de 
transferir cornpetencies de l'Estat, que es reuneixi. 

Quant al punt número cinc ja Ji ha contestat el se
nyor Huguel. No eren despeses, sinó que eren inversi
ons. Nosaltre:; parlam precisament de recuperar aquestes 
inversions perque darrera hi ha uns béns immobles i de 
posar-los dio:> la caixa comuna per intentar dedicar-los 
d'una manerH més efica~ a altres objectius, entenem que 
en aquests r:Dments no eren els objectius adequats. Per 
tant, la recup~ració d'aqeusts doblers significava recupe
rar un capital invertit, a posta no parlavem de despesa. 

Quant al Grup Parlamentari PSM i EEM, els agraesc 
el seu suport a les nostres propostes i els direm simple
ment que si nosaltres entenem la Comissió Mixta, no 
entravem dir s el debat anterior que s'ha dit aquí, que 
tots tenim Urt plantejament, com bé hem explicat en el 
seu mamen l, en el debat concret del Pacte Autonomic, 
que nosaltre~ , entenem que hem cobert una etapa, ara 
hem de rel))'e trenta-una competencies, per tant, és 
voluntat de tot aquest Parlament que aquestes compe
tencies ens venguin adequadament finan~ades, amb els 
serveis adecllc'J.ts i que endemés puguin servir realment 
per no quei:<:lr-nos d'aquí a uns anys que les hem rebut 
malament, aixo vol dir preparar-se ja. La comissió mixta 
tendría aqUt~ ita funció immediata de preparar precisa
ment la rece'JCió d 'aquestes noves competencies. 

===================================~================== 
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Quant als altres temes, hi estam totalment d'acord, cree 
que ha fet repetir els nostres arguments, amb la qual cosa 
cree que coincidim i que, com m'ha dit el senyor Huguet, no 
és dolent coincidir, sinó que és bo, perque és senyal que tots 
anam per un camí de construcció per al be de la nostra 
societat. 

Quant al PP-UM. Tal volta és la vegada que més pro pos
tes de resolució han tengut el suport del Grup PP-UM, no 
ens sap greu aixo, creim que hem encertat i hi esta m dispo
sats a treballar. Aquesta era la línia del discurs d'ahir de qui 
parla, era intentar trobar punt de confluencia per fer camí 
plegats, perque entenem que si el feim plegats, en temes 
puntuals i concrets que signifiquin el benestar deis nostres 
ciutadans, ens ho agrairan. 

El tema del punt número u, cree que és i;nportant, no 
tanea possibilitats, simplement hi parlam de I;e~epció de 
competencies i, per tant, en aixó ens hem de centrar, que 
aquestes competencies que ar;¡ tenim al davant, indepen
dentment d'altres plantejalllents ele futur, venguin com toca, 
com més abans millor i ele Ill;¡nera aelequada augmentar la 
seva eficiencia i economia. 

Del punt número dos. no n'ha p;¡rlat. per tant, no sé si hi 
donen suport o no. Ha parlal de I'u i llavors ha passat al tres, 
quatre, sis i cinc, ha deix:ll per al final cinc. Per tant, no ho 
puc comentar perque senzillaml'1ll jo cree que ,és la voluntat 
d'aqeusta cambra, claramcnt m;lnifestada. cré'rll1 que tendra 
el seu suport i que, per tant. entenelll que h;¡ ce tirar enda
vant. 

Quant al punt número tre ... em perdonara. hi estam d'a
cord, amb la voluntat de le,> in\litucions. pero É!; que la sego
na part del paragraf té la Sl' \'a importancia, Jo no estic par
lant de partits polítics, estic parlant de qui ~'sta segut en 
aquella mesa de negociació com a entitat propia represen
tant-nos a tots els ciutadans de les Balear,>. eH50vern de la 
Comunitat Autonoma de les Illes Balears. ACluest Govern, 
que ens representa a tots. s'ha ; I.~segul a una talla, i a aquesta 
taula s'han presentat uns sindical'> i hi han presentat unes 
propostes, un document, i no hi ha pro posta sobre aquests 
temes per part del Govern . Nos;¡llreS creilll que si aquest 
Govern, que representa la VOIUnl;¡~. unanime del poble de les 
nostres illes, de debatre el problema ele I'atur, ce donar alter
natives, i aquesta voluntat de la primera parhlel Parap, no 
hi ha altre compromís, s'hi fixi bé, diu: "Corseqüentment, 
el Govern elaborara un progr;¡nH\ d'actuació que permeti 
una eficac; lIuita contra l'atur", per tant, si en :lllo primer té 
raó, al Govern Ji toca fer allo que és seu, per tant, "contra 
(Oo .) tant fix com estacional i el presentara a la pro pera re
unió de la Mesa de dialeg social i dintre de I'actual pedode 
de sessions al Parlament." Vol dir que té aquest temps per 
agafar un document, presentar-lo no aquí, al ¡:-'arlament, no 
parlam que nosaltres ho haguem de dir, no interferim, per 
tant en el dialeg de la mesa, sinó que volem que aquesta 
mesa tengui conten,gut. 1 si el Govern no fa propostes, la 
mesa, ho vulguem o no, deixa de tenir contenfut, i nosaltres 
volem que sigui una mesa que tengui conter gut de dialeg 
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social. Alla no hi són els partíts polítics, que jo sapiga, 
el Govern representa tots, i per tant, el Govern que 
representa tots que presentí un programa, el presenti; 
com així ho han fet -insístesc- els sindicats i les forces 
socials. Creim que és aixo. 

Quant al número sis, passar de tres mesos a sis me
sos, hi deim que sí, que totalment d'acord, i creim que 
I'important és que es faci. Voste ha incidit en el tema 
que s'hi esta treballant, ho agra"im, pero és necessari, 
fonamental, que en un moment en que tothol11 fa un 
esfor~ important en la inversió en formació professio
nal, en formació ocupacional, hi hagi un pla concret que 
marqui objectius concrets. 

Quant al número cinc ( ... ), el mateix li diríem, Ahir 
hi va haver signes d 'austeritat, poden ser aquests, en 
podien ser uns altres, nosaltres n'hem posposat una 
serie, estam totalment d'acord que poden significar tirar 
endavant; si altres comunitats ho fan o no, no cree que 
sigui el debat nostre, ho hem de fer en aquesta, El presi
dent va parlar d 'austeritat. nosaltres parlavem d 'asses
sors que no tenguin funcions executives, per tant, que no 
cobreixin un buit, que no siguin necessaris, per elir-ho 
ciar, en aquest sentit. 1 parl<'lvem ele congelar plantilles, 
s'han congelades molt bé, nosaltres demanavem aquest;¡ 
congelació de plantilles, algú deia que en base que si 
vénen noves competencies, i si vénen noves competen
cies vendran nous recursos, noves dotacions, per tant, no 
implica que ara digui : atur les plantilles. No és gens 
contradictoria aquesta situació i entenem que se la pot 
aprovar perfectalllent. Evidentment, de cara als pressu
posts, hi tornarem a entrar, en aquests temes, pero 
aquests temes -insistesc-, com he dit abans, no es 
referien als proxims pressuposts, sinó a allo d'aquell que 
dóna la penyora, aquell que mostra la poteta per prime
ra vegada i diu: Mir;¡, hem de fer austeritat i la farem 
amb aixo, Ens hagués agradat que a algun deis temes els 
haguessin dit que sí i així, tal volta, ens hauríem pogut 
creure, ens haguéssim pogut creure, allo que deia el 
president ah ir de la voluntat d'austeritat. Moltes gracies. 

EL SR, PRESIDENT: 

Gracies, senyor Obrador. 

En relació amb les seves pro postes, hi havia una 
petició de transacció en relació amb el punt sise, L'en
ten e acceptada, d 'aeord, Entenc rebutjada la del punt 
tercer. 

Passam a les propostes del Grup Parlamentari PP
UM. Té la paraula el senyor Huguet. 

EL SR. HUGUET I ROTGER: 

Moltes gracies, Senyor President. Senyors i senyors 
diputats. Arribam al punt final d'aquest debat de I'estat 
de la Comunitat Autónoma, també som el darrer grup 



t 

3376 . "DIARI DE SESSIONS / Núm. 82/ fascicle 2/5,6 i 7 d'octubre de11993 

'n fer la defensa d'una serie de pro postes que, indefectible
jl,:::nt, trob lógic i coherent que aquestes vagin a re fon;ar els 
I ~:ets més im portants de l discurs fet pe l president de la Co
I ~nu.,i ta t Autóno ma. Per tant , jo quasi aquí em pod ria limi tar 
: ' dir que totes i cada una d 'e lles es defensen peJs seus propis 
,c" rmes, to ts vos tes han tengut oportunitat de L1egír-les, peró 
1, 
'í .Iue fa ré una petita referencia a to tes i cada una d'e lles. 

I El debat que es va sClscitar ahír entre els diferents porta
I i,?1JS sobre la ~orresponsabilitat fi~cal. pe.r al~ ci~tadans de les 

!les Balears es un tema que esta VIU 1, n estlc conven~ut, 
I ~ada vegada anira a més. Per tant, jo cree que és bo que el 
;'ar/ament insti l'Administració central perque reculli aques

~ ':!s reivindicacions, reivindicacions que es fan precisament 
; l '1~ O les negociacions a Madrid . 

I Quant al segon punto jo entenia que podia ser coincident 
't1mb el que presentava °1 Grup SOCIALISTA, peró el que és 
; important destacar també aquí és que I'estudi , a la remissió 
. del qual es va comprom'O!tre a dur a la Mesa de dialeg social, 
és el que determinara quina és la posició real de Balears 
respecte deis altres arxipelags, Per tant, hi haura una aporta
ció d'un document, és d'alló que Ji volia fer jo, a voste, 
t sment en la petició de transacció. Del diagnóstic d'aquest 
s'hauran de derivar una serie d'accions, se n'hauran de pren
dre una serie d 'accions que hauran de ser discutides, que 
hauran de ser tcngudes en compte i que hauran de possibili
LII' quines són aquelles fonts d 'accés als ingressos que es 
,u nen tenir d'una manera directa , els fons estatals o comuni
uds, tal com tenen la mateixa consideració altres arxipelags. 

Quant a la resolució número tres, jo quasi m'atreviria a 
ji ; -ne que és tan senzilla com indiscutible. És a dir, Balears 
i ,',resenta el 30% del mercat turístic i, per tant, hauria de 
; ) ;¡ I' ~icipar d'una forma proporcional en alió que són tots els 
rons de Turespanya, que ve a ser, més o manco, el que és 
:i qU í, a nivell de Balears, Ibatur. Crec que han de tenir, i 
' IFIl d'exigir endemés, una participació activa a tots els fons 

que puguin destinar quant a la promoció turística de les 
nostres illes, i crec que tenim el pes de la raó per fer-ho. 
'\quí es veu, I aquesta resolució, com he dit abans, és tan 
senzilla com indiscutible que jo esper que pugui tenir el 
suport de tots els grups parlamentaris. 

Quant a la quarta pro posta, aquesta va en referencia que 
pi 1'la d'ordenació de I'oferta turística, no tan sois el de 
Mallorca, sinó el de Menorca, el d'Evissa i el de Formentera, 
generaran en si una serie de compromisos i una serie d'in
v· 'sions multimiliollélries, on hi haunl d'haver una concur
" (~ '1cia de diferents administracions, i una de tan tes adminis
t!" lcions, indiscutiblement a part de I'Administració autonó
mica, insular o local, sera I'Administració central, que té les 
"' ll1petencies en costes, per exemple, on incideix d'una ma
l. ~r;¡ directa. sobre allo que n ' ha de ser la programació. Per 
cxel11ple, en e! Pla de millora d'infraestructures turístiques. 
110 es va poder intervenir en el port de Sóller precisament 
perque Costes, que és la competent en aixó. hi va posar una 
,,0, ie de prot-:emes, no entrarem a discutir si justificats o no, 
p:: ro sí que hi ha d'avre aquesta concurrencia entre admi-

nistracions, no tan sois concurrencia de criteris, sinó 
també, a més a més, concurrencia de fons. 

Quant a ks propostes números cinc i sis, simplement 
unes breus exr licacions. Cree que han de ser dues pro
postes a les qU1Is donin suport tots els grups parlamen
taris. han d 'acanseguir que el tema de ('Iva a les IIles 
Balears tebgui el mateix tracte que pugui tenir a I'arxi
pelag canari, € I mateix, perque aixo provoca que aquí, 
a les IlIes Balec.rs, estiguem en una inferioritat de condi 
cions amb la resta de destinacions turístiques i també 
que la influencia que ha tingut I'aplicació de I'lva aeri, 
el 15%, sobre el turisme nacional ha estat molt forta i 
molt grossa. Si Balears i Canaries són dues destinacions 
majoritaris de tots els vols xarter i Canaries precisament 
té aquest regim fiscal propi, crec que Balears també I'ha 
de tenir. Jo ciernan I'esfor~ i la suma de tots en aquesta 
petició. per 1110 passar a rallar que hi hagi estabJiments 
turÍstics d'alt2 qualitat. de cinc estrelles, que amb la 
gravació de l'lva vulguin fugir-ne, d'aqeust pagament, i 
que s'estimin 1Il0lt més canviar de categoria o minvar-Ia, 
cree que a~ó lampoc no ens interessaria. Crec que són 
pro postes perl'ectament raonables. 

Quant a II~s pro postes números set i vuit, Senyor 
President, jo quasi Ji demanaria que em permetés dir 
que ... la v»it 110 hi entra, perdó; la número sis i la nú
mero set m-ec que són claríssimes, no tan sois en el seu 
contingut, s: nó que per elles mateixes contenen una 
explicació i, p~r tant, en nom de la brevetat que se m'ha 
demanat, els (onaria defensades pels seus propis termes. 
Gracies. 

(L 'Hble. Sr. Vicepresident primer subslÍlueix el Moll 
Hble. Sr. Pr'?tident en la direcció del debat)o 

EL SR. F'RESIDENT: 

Gracies, s'~nyor Huguet. Altres grups que vulguin 
intervenir eH toro a favor o en contra? Pel Grup MIXT, 
té la paraula ~I senyor Peralta. 

EL SR. PERALTA I APARICIO: 

Gracies, Senyor President. Senyores i senyors dipu
tats. Senyor lIuguet, com a portaveu del Grup PP-UM, 
Ji he de dir, per part del Grup MIXT, que practicament 
donarem sUI))rt a totes i cada una d'aquestes propostes 
que ha preSI!lItat el seu grupo Aquestes propostes tenen 
tres blocs tCrtalment diferenciats. Per una banda, hi ha 
un bloc norn"rós de propostes que es refereixen a temes 
economics, }J crec que voste ha dit ben ciar que es 
defensaven 1mb els seus propis termes, per tant, no hi 
insistiré. Nürnés faré esment d'una qüestió que ahir el 
comissari europeu, membre del seu partit, el senyor 
Matutes, va wan<rar, em referesc evidentment al punt 
cinque, a la r roposta número cinc, on es demana aques
ta reducció o s'insta el Govern de I'Estat que demani la 
reducció de I'lva en els vols xarter; el senyor Matutes va 
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avan~ar ahir que amb tata seguretat es llevará I'Iva aeri a 
aquests vals internacionals, evidentment a~o es reflectira 
també en els vals que vénen cap a la nostra illa. 

Hi ha un segon bloc, que és el referit a un tema primor
dial a la nostra comunitat, que és el tema de l'escassesa d'ai
gua. També li he de dir que donarem suport a les se ves pro
postes de resolució, encara que a aquestes hi haura una divi
sió de vot al Grup MIXT, no sera en bloc que el Grup MIXT 
votara favorablement aquestes propostes, pero sí de forma, 
en podríem dir, majorítaria. 

Per una altra banda, hi ha un tercer bloc -i ja per acabar
que és el referít als temes de comunicacions, i més concreta
ment al tema de les carreteres que s'haurien de declarar 
d'interes general, que, donada la importancia que té aquesta 
pro posta, també el suport sera en sentit positiu, és a dir, 
votarem favorablement aquesta resolució per part del Grup 
MIXT. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, senyor Peralta. Pel (irup PSM i EEM, el senyor 
Sansó té la paraula. 

EL SR. SANSÓ 1 SERVER:\: 

Gracies, Senyor Presiclent. ~enyoreo; i senyors diputats. 
Senyor Huguet, ti vull manifc~l:lr en prilller lIoc que el nos
tre grup, PSM i EEM, clonar;'1 \UpOrl ab punts números u, 
dos, tres, quatre, cinc i si~. 'o hu farelll perc¡ue no ho po
dem fer, i n'explicaré els Illoliu\. al punl número set i ens 
abstendrem al punt número deu. 

Vull comen<;ar per dir que no ho poelelll f::r al punt nú
mero set perque ens troballl un:1 vegacla Illh, i aquí dins 
n'han parlat avui í ahir, clavanl una ~olució f'i,,2i1 per al Go
vero balear, passar la paperel:1 al Govern cen )al i no haver 
de planificar des d'aquí, que é~ el que hauria :le fer; impro
visació, jo en diria, total. 

Senyores i senyors dipulats eleI pp, COIll en~j poden dema
nar que clonem suport a conslruccions ele plan'es desalinitza
dores quan, des del Govern PP-qM, veilll qL e no es fa res 
per estalviar aigua, per reclu i r eI'una vegada é.quest consum 
desmesurat que ha esgotat ja alguns deis aqüífers més im
portants de Mallorca i de les llles?, com ens p~,den demanar 
que instem el Govern central quan el Govern PP-UM, com 
va quedar demostrat ahir, no exerceix les seve~ competencies 
en aigua? Al PSM i EEM ens avergonyeix veure com vostes 
que continuen acceptant urbanitzacions, que .:ontinuen ac
ceptant un creixement desmesurat, que estan esgotant les 
disponibilitats d'aigua, per no racionalitzar aquest ús. Com 
ens poden plantejar aquí noves solucions al tema de I 'aigua 
quan encara es reguen camps de golf amb aigua de primera 
~ua1itat? La veritat, senyores i senyors diputats'~el PP-UM, 
es que ens escarru(a veure la poca sensibititat d'uns grups 
I'unica política deis quals en materia d'aigua és aigua per 
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avui i miseria per dema. Aturar la seva mala gestió, cree 
que és feina també de l'oposició. 

No hi ha cap dubte, senyores i senyors diputats del 
PP-UM, que les mesures que nosaltres hi aplicaríem no 
són una planta dessalinitzadora; promoguin, vostes que 
poden, un pla de recursos hidraulic seriós per al conjunt 
de les nostres illes i trobaran el nostre suporto Davant 
I'excessiu consum, davant aquesta manca cle planificació, 
no ens demanin el nostre vot, perque no el tendran. 

Quant al punt número deu, els volia dir -i ja hi he 
anunciat la nostra abstenció- que ens pareix necessaria 
aquesta proposta, com necessaries són tates les propos
tes encaminades a corregir I'insuficient finan<;ament de 
les nostres illes, pero també és necessari saber que en 
pensa i que hi vol fer aquest Govern, i la veritat, aquest 
dies, sobre aquest tema, no ho hem vist ciar. Per aixo, 
els vull dir que ens és impossible donar-los suport men
tre no tenguem un pla de carreteres, d'aquí la nostra 
abstenció cautelar davant la se va política. Arnés, els he 
de dir que per al nostre grup, PSM i EEM, hi ha altres 
obres més d'interes general que no les carreteres. 

Pero no entraré més en aquests temes i sí vull en
trar, també de passacla, en els temes als quals donarem 
suport. 

Al punt número u, el nostre suport;, crec que és un 
suport que esperaven, perque, la veritat. .. , sí, és ciar, 
supos que I'esperaven perque la feina feta pel nostre 
grup en aquest tema cree que esta ben clara. Esperam 
que en donar suport a aquesta pro posta el Govern balear 
negodi amb més fermesa que com ha negociat fins ara. 

Quant al punt número dos, creim que és important 
saber les experiencies deis al tres i, per tant, hi donarem 
suport. 

Al punt número tres, també hi donam su port. 

Al punt número quatre, encara que no m'hi puc 
estendre gaire perque ja s'ha ences un lIumet d'aqeusts, 
sí que els he de dir que ens preocupa un poc sol·licitar 
ajudes per posar en funcionament un Upoot" que encara 
no coneixem en profunditat. Pero hem dil sempre que 
de qualque manera hem estat a favor d'un "poot". Per 
tant, nosaltres deim que sí a aquesta pro posta; ara bé, 
els voldria dir també una cosa, senyores i senyors dipu
tats, deim que sí i la veritat és que vos tes ho deuen 
coneixer millor i hi poden dir que sÍ. Nosaltres deim 
que sí fora coneixer-Io, pero, a més arnés, fora enten
dre-ho massa bé, principalment després de seguir les 
declaracions fetes -principalment dic- pel nou conseller 
de Turisme i pel nou conseller d'Obres Públiques, que 
un dia ens diuen que el finan~ara el sector privat, un 
altre dia ens diuen que el finan<;ara el Govern balear, 
ara ja diuen que cerquen el finan~ament de Madrid. Jo 
diria, per que no?, ja haguessin pogut demanar avui el 

e 
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!f;nan~ament a la Comunitat Autónoma i, si és necessari, a 
: 'esperit sant. Jo die, d 'aqeust "poot ll , que ens en temem que 

i ! ;! part pressupostaria sera el gran problema que tendrem. 
,r ?er tant, jo he dit que si tengués més temps els lIegiria de

cl<.:"acions per confirmar tot el que jo he dit aquí, veig que 
1: el conseller em diu que no i jo només he seguit les se ves 
'declaracions, pero vaja, no ho discutirem. 

r Acab, Senyor President, per dir-Ii que, al punt número 
( ':mc, hi direm que sí, com ho varem dir ja aquí dins. 

_ Del punt número sis els he de dir que ens pare ix molt bé 
1- 1l ~ I'que ens preocupa principalment el tema deIs fixos diseon
;' ';nus, també ens preocupa el tema de molts de treballadors 
,1 que ni tan sois hauran pogut fer els tres mesos de feina 
I aquest estiu. 

EL SR. PRESIDENT: 
,i 

~ Gracies, senyor Sansó. Pel Grup Parlamentari SOCIALIS-
f TA, senyor Alfonso, te la paraula. 
I 

Prec silenci als diputats, per favor. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Senyor President, senyores i senyors diputats. Quan he 
I lIegit ah ir vespre les pro postes de resolució que ens presenta
I "" el PP-UM -populars, com tothom els coneix- no sabia a 

'luin debat de la Comunitat era, no sabia si era en el debat de 
! 'estat de la nació, a la millar una mala consciencia per haver 
perdut les eleccions els ha fet fer aquests tipus de pro postes 
i pensavem que debatíem I'estat de la nació, el d'Espanya, 
<] érem al dehat de restat de la Comunitat; tanta sort que hi 
h:1 hagut una rroposició, la número dos, que sí que es refe-
l, a la Comunitat Autónoma, no n'hi havia d'altra. Bé, 
:rsprés ho he esbrinat, i resulta que I'ordinador del PP -el 

elel Partit Popular aquí, al Parlament- només té una planti-
1'1 que diu "C.overn de I'Estat" o "Govern central", el Go

'~ I n de la Comunitat Autonoma no és a la plantilla com es 
(!emostra en propostes de resolució que no podien ser mai 
el; rigides al Govern de rEstat, pero aixó és merament anec
dejc, jo els recomanaria que canviassin la plantilla al 
v'/ordperfect, hi don in també Govern de la Comunitat Autó
poma, per si qualquevegada han de demanar qualque cosa 
o', Govern de la Comunitat Autónoma, cree que convé, de 
vegades. Pero anem per parts. 

Jo cree que aquesta vegada, en aquell debat, els sorpren
dra, senyors del PP-UM, que el Grup SOCIALISTA votara 
afirmativament la gran majoria de les propostes que vostes 
hiln fet, i no té res a veure amb que vostes hagin dit que 
també votaran les nostres, res a veure. Peró aixó indica una 
cosa, en la meya opinió, bastant important, que el nivell de 
reivindicació que té el Grup PP-UM i el Govern de la Co
munitat Autónoma respecte del Govern de la nació -denomi
nélció constitucionéll- és un nivell de reivindicació f1uixet, 
baixet, és un nivell de reivindicació que, tanta sort, amb molt 
el" coneixement, a qualque cosa amb menys -i ara hi entraré-, 

és possible su-'scriure'l pnkticament per tots els grups, 
tant per fluells com per vostes, que, 'per una qüestió, 
supos que"conjuntural, pensen que el Govern de la nació 
tracta malaT'H:nt aquesta comunitat autónoma, dic con
juntural per molt de temps, ja m'entén, senyor Huguet, 
com els altn~s que pensam que hem de millorar sempre 
el tracte del (Jovern de la nació respecte de la comuni
tat, pero qW! no hi ha greuges comparatius molt consi
derables. Aquestes resolucions em demostren que vostes 
télmbé penSf:n -encara que diguin una altra cosa- pensen 
que no hi· ha greuges comparatius molt considerables, I 
ens alegram perque és un camí que pot arribar abones 
conclusions. 

Bé; sobre la primera propostél de resolució, parlem 
ja d'elles. NOialtres, obviament, votare m que sí, encarél 
que voldríem saber que és una veritable corresponsabi
litat fiscal, fins on arriba aquesta veritable corresponsa
bilitat fiscal, ,i par/am de corresponsabilitat fiscal o de 
més ingressm per a la Comunitat Autónoma. Nosaltres, 
élbsolutament d'acord. També els voldria dir que totes 
aquestes prof'ostes les poden donar al Sr. Gilet i que les 
presenti a les Corts Generals. No hi hauria cap proble
ma, seria el nés normal. 

Amb la p 'oposta de resolució número dos també hi 
estam d 'aeord, peró també m 'agradaria, Sr. Portaveu, 
que ens expl ras que és una posició comparativa: posi
ció comparat iva geogr3.fica, social, cultural, etc.; fiscal, 
económica,oo. La posició comparativa és amplíssima 
com a base (, 'estudi; ens agradaria saber a que es refe
reix. És obvi ~ue la geografia -som i1les- influeix molt; és 
obvi que la situació social influeix molt; I'economia, la 
cultura, etc. Per tant, votarem a favor -jo, si volen parlar 
un poc més fort no em preocupa gaire- votarem a favor 
i sense cap t;pus de problema si ens explica, i cree que 
ens ho explIcara, que és la situació comparativa. 

Sé, la l¡:rcera també la votarem a favor, que s'aug
menti I'apcirtació de Tour España; jo em pensava, se
nyor Huguet, que serien un poquet més incisius i que 
demanarien Ima participació més activa de la Comunitat 
Autónoma dins Tour España, em pensava; peró no, ho 
han dit aquí. 

Allo del POOT, obviament -ho hem defensélt des del 
primer moment, que hi hauria d'haver una participació 
de totes les administracions i de les empreses privades
no podrem .:Iir que no de cap manera, encara que ens 
agradaria trc·bar-Io, al POOT, a veure si qualque dia ens 
diuen on é:;. perque el voldríem lIegir. Resulta que fa 
deu dies o dotze que ha d'estar a informació pública i 
ningú no e: troba, ningú no el troba. No es deu haver 
perdut, supcls, peró votarem a favor. 

El punt número cinc també el votare m a favor enca
ra que m'agradaria saber si els hotelers o I'associació 
d'hotel~rs d'hotels de cinc estrelles, que no n'hi ha gai
res, esta d'acord. Ens agradaria sélber-ho perque algun 
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d'ells no hi esta massa d'acord; per tant haurkm de dema
nar el que convé per a l'hosteleria de cinc estrelles i no el 
que creim nosaltres que convé, en aquest cas tan concret; 
peró també hi estam d'acord. 

El sise punt, senyor Huguet, ens preocupa molt, és un 
tema molt important i molt delicat. Jo pens, respecte d'a
quest tema, que s'ha d'exercir un gran sentit de la responsa
biJitat, quan es parla d'aixó, no es pot alarmar llna població, 
uns treballadors fixos-discontinus, amb discursos que, amb 
motius cIarament partidistes, posin en qüestió una part im
portant de la se va renda. 1 no se'ls pot alarmar sense haver 
fet tates les comprovacions que estan a I'abast d'aquest go
vern per confirmar o no, no només un paperet, que jo el 
tenc i, la veritat, no em sembla que digui aixó, un paper que 
és una proposta general dins el Pressupost Ge:1eral de I'Es
tal. No es pot alarmar la població d'aquest~ manera. Creim 
que és hora que exerceixin aquest sentit de rt'!¡p!nsabilital. 
En aquest aspecte, molt malament la seva expressió respecte 
de I'alarma social que poden h:1Ver creal. Jo cree que els 
ciutadans estaran tranquils i jo eh eleman que f:stiguin tran
quils, perque no hi ha cap Illoliu per aquest t ,Jus d'alarma 
social , no hi ha cap proposla seriosa per retirar les prestaci
ons als fixos-discontinus. hu dic així ele ciar, peró em sap 
molt de greu que, per motiu\ :d''iolulalllenl filrtidistes, un 
govern utiJitzi aquest tipu~ d·argllmelll~. ' 

Per altra part, senyor Iluglll'l. li volelria fe "UM serie de 
petites advertencies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Vagi acabant, senyor Alflln"'\l . 

EL SR. ALFONSO I VILL\'\LEVA: 

Acabaré tot d'una, Senyur I'resiclenl. No només és el 
sector turístic, on hi ha fixos-disconlilllls . Hallríem d'ampli
ar el ventall, n'hi ha a tots eh .,cClors . ele fixcs-discontinus; 
per tant ho haurien de saber. haurien c1'alllpli Ir el ventall i, 
óbviament, quan parlen ele repre,>enlació balEar, supós que 
parlen de representació ele forccs social s: emplesaris, treba
lIadors, etc.; aixó hauria de ser una representació balear i no 
només, o no la representació e1el Govern . Supós que aquestes 
dues precisions, sobretot perLJue tlUedin aquí condicionant 
el nostre vot afirmatiu, es tenguin en cOlllpte. 

El punt número set, Sr. Huguet -i faré molw via, perdoni 
Un minut més, Senyor Presiclent- estalll cI 'acol el en la planta 
dessalinitzadora sempre que sigui d'aigua de mar. No estam 
d'acord amb el projecte ele dessalinitzar aiguél salobre treta 
ele pous. Sempre que sigui aigua de mar, d'acord, hi farem 
feina . Históries tan ca res com dessalinitzar aigua de mar i 
que no solucionarien en absolut el problema deis aqüífers, 
no hi estam d'acord. També volem que quedi constancia. 

1 el darrer punt sera el que direm que no, 1 per que di
rem que no? -acab' ja- perque creim que és absolutament 
hipócrita aquesta postura . M'agradaria que m'escoltas: és 

JJ, 

hipócrita perque jo els demanaria qui va acceptar que 
no hi hagués cap carretera d'interes nacional en aquesta 
comunitat autónoma; qui va exigir aixó I'any 1985? Qui 
va ser? el Govern de la Comunitat Autónoma, el Sr. 
Saiz, per cert. Qui va ser, I'any 1991. .. 

(Ellregislramelll defecwósJ 

... també la mateixa solució i va dir que no i es va haver 
d'anar, amb molt bon criteri, jo estic d'acord, es va 
haver d'anar, precisament, a un finan~ament de 15.000 
milions en cinc anys compensant aquest deficit de carre
teres, peró que s'havia de donar com a finan~ació in
condicionada; qui va ser que va acceptar aixó i que va 
estar la mar de content? el Govern i el Partit Popular; 
i, en definitiva, qui sap molt millar que nosaltres que a 
partir de 1997 .. . 

EL SR. PRESIDENT: 

Acabi ja, senyor Alfonso. 

EL SR. ALFONSO I VILLANUEV A: 

Acab tot d'una, Senyor. President; ... amb el nou pla 
de finan~ació autonómica o amb els nous acords, entra
rem dins el famós Pla d'infrastructures amb una prome
sa -no és sobre la taula- de 50.000 milions de pessetes en 
dos anys precisament per a carreteres? vostes; per tant, 
i ja acab, no es pot repicar i anal' a la processó, no es 
pot intentar enganyar constantment als ciutadans. En 
aquesta, per aquesta hipocresia, senyors del Govern, 
senyors del Partit Popular, que nosaltres considera m 
lamentable, no li donarem suporl. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, senyor Alfonso. Per tancar ja el debato se
nyor Huguet té la paraula. 

Un moment, senyor Huguel. Prec silenci als diputats. 
Té la paraula, senyor Huguet. 

EL SR. HUGUET I ROTGER: 

Moltes gracies, Senyor Presidenl. Senyares i senyors 
diputats, anem a veure si feim via. Quant al Grup MIXT 
agrair-li el suport més o manco majoritari a totes les 
nostres propostes. Només una petita matisació: les ex
pressions que va fer el comissari europeu Abel Matutes 
en relació a I 'IV A es referia als vols comunitaris, no als 
xarters interns de caracter nacional, que encara no sa
bem res sobre quin sera aguest tractament, amb els vals 
comunitaris sí. 

Quant al PSM i EEM, agrair-Ios el suport majoritari 
també, o practicament a totes les propostes que fa el 
Grup Parlamentari PP-UM; bé, amb les matisacions que 
aquí ha fet el portaveu del PSM nosaltres discrepam: no 
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~rec que no hi hagi una política concreta en els temes hi
¡' ::Idulics o en el tema d'aigua i en la millora d'infrastructures 
• j el 'abastimen~ i de sanejament; cree que s'esta demostrant; 
;1 '~asta, tal vegada. no Ilegir tants de papers i anar a fer una 
, ¡volta per tot per saber en quines condicions es troben per 
ú donar-se de la realitat i de la millora que hi ha hagut en 

a e.; 'Jests deu d~rrers anys. 

, I anam a donar resposta. si és que tenim prou temps. a 
.1 totes les observacions fetes pel portaveu del Partit Socialista 
f , b d' : que en aquest moment s aca a ausentar. 

¡' Jo lament molt el portaveu que ha intervengut amb les 
, no~tres prosent i no s'cntera de la pel'lícula i que. per tant, 
i li fa dir coses que no són, Per que dic postes. Jo entenc que 
I el que li ha passat és a'ro, que no esta prea'ro? perque 
I aquestes propostes estan en perfecta consonancia amb tot el 
, debat de la Comunitat Autonoma que hi va haver ahir i 

despús ahir en aquesta cambra, Segona: perque hi ha instan
( eles al Govern d 'Espanya, Govern central, que són instancies 
, de eanleter positiu. i no de canlcter de "pataleta" o d'al ' lot 
I pptit, ni tan sois fer-hi prop. La prova d'a'ro és que abans, 
I inicialment fa tota una crítica de si J'ordinador i només hi 
I ha un govern central i no hi ha govern autonomic, i la prova 

és que les aprova quasi totes, a aquestes que instam al Go
vern de I'Estat. al Govern de I'estat espanyol Per que? per
que són positives. perque és cerl que hi ha d'haver una 
corre ponsabilitat en la nostra comunitat autonoma, perque 
és cen que aquesta comunitat aUlónoma té el 30% del turis
me nacional j que, per tant, han de participar en els fons del 
que són les promocions turístiques pel que fa a la programa
ció que fa Tour España, perque és cert que aquesta comuni
I:lt ;\lItonoma ha estat discriminada en certes materies; no es 
p0Llen cercar recursos facils, ni molt manco voler confondre 
:1 la gent. El POOT el coneixenl: dema mateix vagi a la 
Conselleria ue Turisme i tendnt el POOT a informació pú
blica. 

QLwnt a les carreteres, senyor Alfonso, no confongui 
c::rreteres estatals amb carrete res d'interes general. Aquesta 
és la diferencia: el tema que les carreteres aquí no siguin 
estatals. és llllicament i exclusivament per una raó constituci
onal i estatutaria. pero que són d'interes general ningú no 
ho pot posar en dubte; ningú no pot posar en dubte que hi 
h" certs trams que SÓII d 'interes general. 1 en base a aquesta/ 
reivindicació es firma aquest conveni, i a~o és en el que 
nc¡saltres insistim amb les nostres propostes. 

<\Iarma social. Miri, si hi ha qualque proposta que esta 
fe .:1 amb guant de seda és la número sis, que no carregam les 
',;I' les en absc~'Jt. que feim referencia a una comunicació 
oficial sense emrar en la seva valoració, ens Iimitam a donar 
c')J'lpte d'aquest::l conlUnicació oficial de dia 24 i deim que 
flualsevol modificació de regim existent en materia d 'ordena
ció laboral pe!' ,,1 sector turístic contempli la se va problema
tica global; simplement deim a~ó. no entram en allo que 
pugui ser resultat definitiu d'aquesta comunicació. 1 encara 
hi afegim, perque no hi hagi cap mica de dubte, que nosal
t~ ' e<; mateixos no ho donam per fet -sinó hagués estat una 

altra la resoludó- perque no hi hagi cap' dubte insistim 
i deim: tota variació de regim actual que es faci haura 
de comptar, o demanam que es compti amb participació 
de representació balear capa~ de suggerir línies d'actua
ció, suggerir Iinies d'actuació; demanam simplement la 
participació . 

Jo crec qu'~ estan perfectament fetes aquestes pro
postes i que. per tant, la prudencia no podia ser més 
gran pel que fa a la resolució número siso 

1, per ¡iCé' bar, perque de senyors és fer agrai'ments, 
també, agrair-Ios que, i acabaré dient o en to d'humor. 
agrair-li que aprovi la majoría d'aquestes propostes, i 
que ningú no vinculi que avui es doni aquesta circums
tilncia de suports mutus amb res de pactes secrets o de 
pactes autonc'mics, si tan sois fer-hi a prop. Moltes 
gracies. 

EL SR. PF.ESIDENT: 

Gracies, ~enyor Huguet. Acabat el debat, passarem a 
les votacions. 

Es procedini a les votacions per ordre d'entrada del 
registre. En c:lnseqüencia es comen~ara en primer 1I0c 
per les del Grup Parlamentari MIXT, Grup Parlamentari 
SOCIALIST ~., Grup Parlamentari PP-UM i acabant 
amb les del P~M i EEM. 

Pel que fa él propostes que es puguin entendre subsu
mides entenc que només hi ha la número vuit del Grup 
Parlamentari MIXT i la número quatre del Grup PSM 
i EEM. En conseqüencia s'entendra que es vota conjun
tament. 

Passam a la votació de les del Grup Parlamentari 
MIXT i passam a la votació de la primera proposta: 

I 

Senyore~ i senyors diputats que voten a favor, es 
volen posar d rets, per favor? Gracies, poden seure. 

Senyores j senyors diputats que voten en contra, es 
volen posar crets, per favor? Gracies, poden seure. 

Senyores ¡ senyors diputats que s'abstenen? No n'hi 
ha. 

39 vots a' favor, 19 en contra, cap abstenció. Queda 
aprovada la primera proposta. 

Passam a la votació de la pro posta número 2: 

Senyores i st:nyors diputats que voten a favor, es 
volen posar drets, per favor? Gracies. poden seure. 

Senyores i senyors diputats que voten en contra? 
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Senyores i senyors diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 

Tornarem procedir a la votació. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es volen 
posar drets, per favor? Gracies, poden seure. 

Senyores i senyars diputats que voten en contra, es volen 
posar drets, per favor? Gnl.cies, poden seure. 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen~' 

29 vots a favor, 29 vots en contra, cap abst(~nció. Empat. 
Es procedeix a segona votació. 

Senyores i senyors diputats que voten a fé var, es volen 
posar drets, per favor? 

Senyores i senyors diputnts que voten en ccntra, es volen 
posar drets, per favor? 

Senyores i senyors diputnts que s'abstenen 1 

Continua I'empat. Se suspen 1;1 sessió. Pn:oc als diputats 
que es mantenguin dins aque~t;1 sala. Recomt!n¡;'b. la sessió . 
Anam a la tercera votació . 

Senyores i senyors diput:1t ... qUl' voten :1 favór, es volen 
posar drets, per favor? 

Senyores i senyors diputat~ qUl' voten en contra, es volen 
posar drets, per favor? 

l. 

Senyores i senyors diputat~ qut: s'abstenen: No n'hi ha . 
11 ¡ 

Persisteix I'empat. En con~l'qüencia. en aplicació de I'arti-
- . ele 90 del Reglament, no va cndavant aquesta pk:iposta. -, 

Passam a la votació ele la prnposla número J : 

Senyores i senyors diput:1h que voten a bvor, es volen 
posar drets, per favor? 

Senyores i senyors diputats que voten en contra, es volen 
posar drets, per favor? V 

i 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen!.' 

29vots a favor, 29 en contra. cap abstencici. Empat. Pas
sam a la segona votació. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es valen 
posar drets, per favor? 

Senyores i senyors diputats que voten en contra, es valen 
posar drets, per favor? 

Senyores i senyors diputats que s'abstener? No n 'hi ha. 

--

29 vots a favor, 29 en contra. Continua l'empat. 

Se suspen la sessió. Recomen¡;a la sessió. Passam a 
la tercera votació: 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es 
valen posar drets, per favor? 

Senyores i senyors diputats que voten en contra? 

Senyores i senyors diputats que s'abs.tenen? 

29 vots a favor, 29 en contra. Continua I'empat. En 
conseqüencia, en aplicació de I'article 90, queda rebutja
da la proposta número 3. 

Passam a la votació de la pro posta número 5 del 
Grup Parlamentari MIXT: 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es 
volen posar drets, per favor? 

Senyores i senyors diputats que voten en contra, es 
valen posar drets, per favor? 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? No n hi 
ha. 

29 vots a favor, 29 en contra, cap abstenció . Empat. 

Passam a la segona votació: 

Sen yo res i senyors diputats que voten a favor, es 
valen posar drets, per favor? 

Senyores í senyors diputats que voten en contra. es 
volen posar drets, per favor? 

Senyores i senyors díputats que s'abstenen? 

Persísteix I'empat. Se suspen la sessió. Recomen¡;a la 
sessió. Passam a la tercera votació: 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es 
valen posar drets, per favor? 

Senyores i senyors diputats que voten en contra, es 
valen posar drets, per favor? 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? No n'hi 
ha. 

Persisteix I'empat. En conseqüencia, en aplicació de 
I'article 90, queda rebutjada la proposta número 5. 

l passam a la proposta número 6 del Grup Parlamen
tari MIXT: 
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1 e Senyores i senyors diputats que voten a favor, es valen 
; d posar drets, per favor? 
,i 
i~ Senyares i senyors diputats que voten en contra? 
~ 

, .. 
l' 

~ 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

Hi ha empalo Tornam a la segona votació: 

r' l Senyores i senyors diputats que voten a favor, es volen 
, ( '~osar drets, per favor? 

i Senyores i senyors diputats que voten en contra, es volen 
i 1 )"")sar drets, per favor? 
' 1 

1 ' 

11 29 vots a favor, 29 en contra. Continua I'empat. Se sus-
1 : pl~ n la sessió. Recomen~a la sessió . Passam a la tercera vota

" ció: 

Senyores i senyors cliputats que voten a favor, es valen 
I posar drets, ptr favor? 

Senyores i senyors diputats que voten en contra? 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 

29 vats a hvor, 29 en contra. En tercera votació continua 
I'empat. En conseqüencia, en aplicació de I'article 90, queda 
, ~11utjada la pro posta número 6. 

Passam a la votació de la proposta número 7: 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es volen 
¡ ~ osar drets, per favor~ Gracies, poden seure. 

Queda aprovada per unanimitat. 

Passam a la votació de la proposta número 8, i s'enten 
C!'Je amb aquesta es vota la número 4 del PSM i EEM: 

Senyores i senyors diputats que voten a favor. es volen 
:)~)sar drets, pe!' favor? 

Senyores i senyors diputats que voten en contra, es valen 
~ll'iar drets. p~r favor? 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? No n . hi ha. 

29 vots a fa\'or, 29 en contra, cap abstenció. Hi ha empat. 

Passam a la segona votació: 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es volen 
posar drets, per favor? 

Senyores i senyors diputats que voten en contra, es valen 
posar drets, per favor? 

Senyores i senyors diputats que s 'abstenen? No n 'hi ha. 

Continua I'empat. 

Prec siienci als diputats; continua I'empat. Se suspen 
la sessió. Re( omen<;a la sessió i passam a la tercera 
votació: 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es 
volen posar drets, per favor? 

Senyores i senyors diputats que voten en contra, es 
volen posar drets, per favor? 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? No n'hi 
ha. 

29 vots a favor, 29 en contra. Tercer cas d'empat i en 
conseqüencia, en aplicació de l'article 90, queda rebutja
da la prOpO!;tl número 8. 

Passam a a votació de la proposta número 9. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es 
volen posar e rets, per favor? Gracies, poden seure. 

Queda ap 'ovada per unanimitat. 

Passal'n él la votació de la proposta número 10: 

Senyores i senyors Diputats que voten a favor, es 
volen posar cirets, per favor? 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Una qües' ió d'ordre, Senyor President. 

EL SR. P {ESIDENT: 

Sí, senyor Vida\. 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Demanar: a que es repetís la votació, perque hem 
arribat a une; transacció que ha estat acceptada i, en fi, 
no comprénc ... Jo agrairia al Sr. President que deman<ls 
que es donas lectura a així com ha quedat transacciona
da i lIavorS f1rocedís a la votació. Moltes gracies. 

EL SR. ?RESIDENT: 

Es referr! ,x a la proposta número 10u, en concret. 

EL SR. '\ IDAL 1 JUAN: 

Sí, Senyor President. 1 per aixo \'11 també, eh? 

EL SR. FRESIDENT: 

És a dir, que la primera, la número 10, la redacció 
seria: "Qw,:1t a I'exercici de les competencia de les 
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materies que es traspassin als consells insulars, el Govern es 
compromet a cercar previament a la presentu:ió d'un nou 
projeete de Ilei un mÍnim de eonsens de les forces polítiques 
representades al Parlament". 

1 el punt número 11, la Mesa no té eonstan:ia de tal com 
quedaría la proposta de transacció. 

Sí, senyor Huguet. 

EL SR. HUGUET 1 ROTGER: 

Sí, moltes gracies. Seria afegir-hi: "en la llesura de les 
disponibilitats pressupostaries ". 

EL SR. PRESIDENT: 

Estan d'aeord tots els grups en el fet que es faci aquesta 
incorporació? 

Poden votar eonjuntament la número 10 i a número II? 

Hi ha petició de votació per sep:¡ral. 

Havent-hi petició de vntacill I'l' r separat, votarem ido en 
primer !loe la número J(J: 

Senyores i senyors dipulah qUl' voten a f<lvol', es volen 
posar drets, per favor? Cir;·lcie .~ , puden seme . 

Queda aprovada per un:tnilllil :ll la nltmero 10. 

Passam a la número 1 1 : 
, 

Senyores i senyors c1iputah que voten a favbr, es volen 
posar drets, per favor? GrÚcie~. poden seure. 

Senyores i senyors dipulah que voten en conlra? 

Senyores i senyors diputat,> que s';lbstenep'! 

53 vots a favor, 5 en contra, Glp abstenció. Ollecla aprova
da la proposta número 11 . 

Passam a la votació de la proposta nLlmero 13. Es poden 
votar conjuntament 13, 14 i 15'! 

EL SR. VIDAL I JUAN: 

Senyor President. Tal com havia dit en la meva interven
ció, retir la número 13. 

EL SR. PRESIDENT: 

Queda retirada ido la número 13. Les 14, '5 i 16 es pot 
fer votació conjunta, o hi ha petició de votac¡ó per separat? 

--

EL SR. ( ... ) 

SÍ, Senyor President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Es fara ido la votació conjunta de les números 14, 15 
16. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es 
volen posar drets , per favor? Gracies, poden seu re. 

Queden aprovades per lInanimitat. 

Passam ara a la votació de les propostes del Grup 
Parlamentari SOCIALISTA. 

Passarem a la votació de la proposta número l . 

Senyores i senyors diputats qu~ voten a favor, es 
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seu re. 

Queda aprovélda per unanimitat. 

Sí, senyor Vidéll? 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

No hem votat a favor. Per tant, jo deman:lI'iél repeti 
ció de la votació. 

EL SR. PRESIDENT: 

Tornarem a procedir él la votació. Tengllin en compte 
que en aquesta salél el recompte és molt més dificultós 
que no a la sala Cariiltides. 

Tornarem a procedir a la votació de la proposta 
número l. 

Senyores i senyors diputats que voten ;> favor, es 
volen posar drets per favor? Gracies, poden seure . 

Senyores i senyors diputats que voten en contm, es 
volen posar drets, per favor? 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

53 vots a favor, Cilp en contra, 5 abstencions . QlIedil 
aprovada la propostil número) . 

Passam a la votélció de )iI proposta núme:'o 2. 

Senyores i senyors diputilts que voten a favor, es 
volen posar drets per félvor? 

Senyores i senyors diputats que voten en contra, es 
volen posar drets, per favor? 
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Senyores i senyors diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 

f: 
,1 29 vots a favor, 29 en contra, cap abstenció. En conse-
/ qüencia, passam a segona vota ció. 

I'~ Senyores i senyors diputats que voten a favor, es volen 

posar drets per favor? 

Senyores i senyors diputats que voten en contra? 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? No n'hi ha . 

En segona votació persisteix I"empat. 

Se suspen la sessió. Recomen<;a la sessió. Passam a la 
tercera votació. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es volen 
posar drets per favor? 

Senyores i senyors diputats que voten en contra? 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? No n 'hi ha. 

29 vots a favor, 29 en contra, cap abstenció, El resultat 
n'ha estat un empat. En conseqüencia, en aplicació de I'arti
clt' 90, en tercera votació queda rebutjada la pro posta núme
ro 2. 

Pnssam a la votació de In pro posta número 3, 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es volen 
j10snr drets per favor? 

Senyores i senyors diputats que voten en contra, es volen 
posnr drets, per favor? 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 

Tornarelll a procedir a la votació de la proposta número 

. ". 
Senyores i senyors diputats que voten a favor, es valen 

I' r)sar drets per favor? 

Senyores i senyors diputats que voten en contra? 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

2Cl vots a favor, 32 en contra, cap abstenció, Queda rebut
jndn In tercera propostn . 

Passal1l él la votació de la proposta número 4. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es volen 
pl)Snr drets per favor? Gracies, poden seure. 

Queda aprovada per unanimitat. 

Passam a I:t votació de la proposta ~úmero 5. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es 
valen posar ct 'ets per favor? 

Senyores i senyors diputats que voten en contra? 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

24 vots a lavor, 32 en contra, 2 abstencions. Queda 
rebutjada la ¡::roposta número 5. 

Passal1l a la votació de la proposta número 6, 

Sí, senyOl Huguet? 

EL SR. H JGUET 1 ROTGER: 

Gracies, ~ enyor Preside·nt. Només per fer esment 
que sembla que la transacció a sis mesos esta acceptada, 
no és així? 

EL SR. FRESIDENT: 

Sí, entenc que sí. 

EL SR. HUGUET 1 ROTGER: 

Gracies. 

EL SR. F' ~ESIDENT: 

En conseqüencia, es passa a la votació d'aquesta 
proposta, 01'1 es modifica el terl1lini de tres mesos per 
termini ele ~; s mesos. Entenc que per part deis altres 
grups parlanentaris no hi ha oposició a aquesta modifi
cació, En cCllseqüencia, passarem a la seva votació. 

/ Record ('lIe durant les votacions no es pot entrar ni 
sortir d'aquesta sala . 

Passam él la votació. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es 
volen posar .:.Irets per favor? Gnkies, poden seu re . 

Senyores i senyors diputats que voten en contra? 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

Queda a~irovada per unanimitat. 

Passam a la votació de les propostes del Grup Parla
mentad PP- UM. 

Passam él la votació de la pro posta primera. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es 
volen posar drets per favor? Gracies, poden seure, 
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Queda aprovada per unanimitat. 

Passam a la proposta de la votació nú'mero 2. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es volen 
posar drets per favor? Gracies, poden seure. 

Queda aprovada per unanimitat. 

Proposta número 3. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es volen 
posar drets per favor? Gracies, poden seure. ' 

Queda aprovada per unanimitat. 

Proposta número 4. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es volen 
posar drets per favor? Gracies. poden seure. 

També queda aprovada per unanil1litat. 

Proposta número 5. 

Senyores i senyors diputa!'- que vOlen a f.1'Ior, es volen 
posar drets per favor? Gr:lcie .... pnden seure. 

Queda aprovada per un:mimil:ll. 

Proposta número 6. 

Senyores i senyors diputah que volen ;¡ 1'1'101', es volen 
posar drets per favor? 

Queda aprovada per unanimil;1t la prnpos~, número sis o 

Pro posta número 7. 

Sí, senyor Pascual? 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS : 

Sí, demanaríem votació sep:H~lcla deis pa'~ grafs a) c) 
per un costat i b) per I'altre. 

EL SR. PRESIDENT: 

D'acord. Passarel1l a la votació. idó, de la proposta núme
ro 7; per separal, en primer Iloc, els panlgraf; a) i c). 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es volen 
posar drets per favor? Gracies, poden seure. 

Senyores i senyors diputats que voten en contra? 

Senyores i senyGl's diputats que s'abstener? 

Tornarem a procedir a la votació. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es 
volen posar drets per favor? Gracies, poden seu re. 

Senyores i senyors diputats que voten en contra? 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

49 vots a favor, 8 en contra, 1 abstenció. Queden 
aprovats els apartats a) i c) de la proposta número 7. 

Passarem a la votació de la proposta b). 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es 
volen posar drets per favor? Gracies, poden seure. 

Senyores i senyors diputats que voten en contra? 

Senyores i senyors diputats que :,'abstenen? 

53 vots a favor, 5 en contra, cap abstencions. Queda 
aprovat el paragraf b) de la proposta i, en conseqüencia, 
tota la proposta. 

Passam a la vota ció de la proposta numero 10 del 
Grup PP-UM. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es 
volen posar drets per favor? Gracies, poden seure. 

Senyores i senyors diputats que voten en contra? 

Senyores i senyors diputats que s 'abstenen? 

34 vots a favor, 19 en contra, 5 abstencions. En con
seqüencia, queda aprovada la proposta número 10. 

Passam a la votació de les proposles del Grup Parla
menlari PSM i EEM. 

Passam a la votació de la primera proposta. 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Senyor President, per u na qüestió d 'ordrl'. Del1lana
ría que es votassin per separat a aquest pUI~l número I 
els paragrafs a) i e) deis b), e) id). 

EL SR PRESIDENT: 

Passarem a la vot:1ció, en primer Iloc, dtls paragrafs 
a) i e). 

Senyores i senyors diputats que voten a favor. es 
volen posar drets per favor? 

Senyores i senyors diputals que voten en contra? 

Sen yo res i senyors diputats que s'abstenell? 
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Entenc que hi ha hagut un diputat que no ha emes el voto 
Tornarem a procedir a la votació. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es volen 
posar drets per favor? 

Senyores i senyors diputats que voten en contra, es volen 
posar drets, per favor? 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

26 vots a favor, 32 en contra, cap abstenció. En conse
qi.iencia, queden rebutjats els panlgrafs a) i e) . 

Passarem a la votació deis panlgrafs b), c) id) . 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es volen 
posar drets, per favor? 

Senyores i senyors diputats que voten en contra? 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

24 vots a favor, 32 en contra, 2 abstencions. Queden 
rebut.iats aquests apartats i, en conseqüencia, tot I'apartat 
primer. 

Passam a la votació de ('apartat número 2. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es volen 
posar drets, per favor? 

Senyores i senyors diputats que voten en contra? 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

24 vots a favor, 32 en contra, 2 abstencions. Queda rebut
jat el punt número 2. 

Passam a la votació del punt número 3. 

Senyores i senyors d;putats que voten a favor, es valen 
posar drets, per favor? 

Senyores i senyors diputats que voten en contra? 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

24 vots a favor, 32 en contra, 2 abstencions. Queda re
butjat el punt número 3. 

Del punt número 4, entenc que la votació n'ha estat sub
sumida en la del número 8 del Grup Parlamentari MIXT. 

Passam, en conseqüencia, a la votació del número cinc, 
en el qual hi ha una transacció de tres a sis mesas admesa a 
tramit per tots els grups. 

Senyores i senyors diputats que vpten a favor, es 
volen posa.r drets, per favor? Grades, poden seure. 

Entenc que queda aprovat per unanimitat. 

Passam a a votació del punt número 6. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es 
valen posar (rets, per favor? 

Senyorr.~t : senyors diputats que voten en contra? 

Senyores senyors diputats que s'abstenen? 

Tornaren a procedir a la votació. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es 
valen posar drets, per favor? 

Senyores i senyors diputats que voten en contra? 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

26 vots a favor, 29 en contra, 3 abstencions. En con
seqüencia, queda rebutjada la proposta número 6. 

Passam a la proposta número 7. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es 
volen posar drets, per favor? 

Sen yo res i senyors diputats que voten en contra? 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

26 vots a favor, 32 en contra, cap abstenció. Queda 
rebutjada la proposta número 7. 

La proposta número nou esta retirada. 

Passarem a la votació de la proposta número 10. 

Senyore~; i senyors diputats que voten a favor, es 
valen posar drets, per favor? Gracies, poden seure. 

Queda aprovada per unanimitat. 

Passam a la proposta número 12. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es 
volen posar drets, per favor? 

Senyores i senyors diputats que voten en contra? 

Senyore: i senyors diputats que s'abstenen? 

24 vots a favor, 32 en contra, 2 abstencions. Queda 
rebutjada la proposta número 12. 
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Passam a la votació de la número 14, 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es volen 
posar drets, per favor? Gracies, poden seu re. 

Queda aprovada per unanimitat. 

Passam a la proposta número 15. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es volen 
posar drets, per favor? 

Senyores i senyors diputats que voten en contra? 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

Hi ha un diputat que no ha emes el seu veto Tornarem a 
procedir a la votació, 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es volen 
posar drets, per favor? 

Senyores j senyors diputalsque .voten en contra? 

Senyores i senyors dipllt:lt~ que s'absteller? No n'hi ha. 

26 vots a favor, 32 en contra. \:ap abstenció. Queda rebut
jada la proposta número IS. 

Acabades aquestes votacion'l . acaba la terc·;!ra sessió del 
debat de política general. 

" 
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