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EL SR. PRESIDENT:
Bones tardes a tots. EIs prec que seguin en els seu s escons, per favor. Recomen¡;a la sessió corresponent al debat
sobre l'acció política i de govern. Correspon el torn d'intervenció als grups parlamentaris, el qual es fara de menor a
major, i correspon en primer lloc al Grup Parlamentari
MIXT. Sr. Pascual, tenen acord en el Grup Parlamentari
MIXT quant al que els pertoca en intervencions? Sí, Sr. Pascual?
EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS:
Sr. President, hi ha acord quant a dividir el temps de
trenta minuts en tres parts de deu, en aixo hi ha acord, pero
en tot allo altre no hi ha acord; ni en l'ordre d'intervenció ni
en el tema de les repliques no hi ha acord.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Pascual.
Se suspen la sessió per un temps de cinc minuts. Deman
als diputats del Grup Parlamentari MIXT que acudeixin al
meu despatx.
Senyores i senyors diputats, recomen¡;a la sessió, els prec
que seguin en els seus escons. Les intervencions del Grup
Parlamentari MIXT seran de la següent manera;: Intervendra
en primer lloc el diputat Sr. Vidal, a continuació el diputat
Sr. Peralta i tancara la Sra. Munar, i en torn de replica intervendran el Sr. Vidal i el Sr. Peralta.
Té la paraula en primer lloc el diputat Sr. Vidal i Juan.
EL SR. VIDAL 1 JUAN:
Gracies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats, Molt Hble. President. Per sorteig m 'ha tocat ser-ne el
primer, així doncs almenys no copiaré res de ningú, en la
replica, al discurs del president d'ahir.
Bé, ahir varem escoltar una exhaustiva exposició, quasi
un inventari competíssim, que ens va fer el Molt Hble. Sr.
President de la Comunitat Autonoma respecte de la seva
gestió quasi de tota la legislatura, en aquest debat de política
general corresponent a aquest any. Naturalment, cadascú en
aquest típus de debat -i ho sap molt bé el Sr. President, el
qual no fa molts de dies va participar en el debat de l'estat
de les autonomies- ha de jugar el seu paper, i sobretot si sap
quin és aquest paper. Jo crec que el president de la nostra
comunitat autonoma va saber perfectament a Madrid quin
era el seu paper, el varem seguir a través de la televisió i
ahir varem tenir oportunitat de seguir-lo en viu, pero ahir,
segons ho veig, va canviar totalment el tipus de discurs; és
clar, la veritat, jo vaig sentir una vegada, en una ocasió similar, un polític que no és ara en aquest parlament. al qual
quan li vaig dir: Si alla deies aixo i avui dius aixo altre ... , i
em va contestar molt bé : No és el mateix comprar que ven-

dre, i ahir, naturalment, el paper del MoIt Hble. President de la nostra comunitat venia a ser, sense anim de
comparances, el del Sr. Felipe González a Madrid. Jo
aquí naturalment no pretendré emular el paper que va
fer a Madrid el nostre president, pero així mateix voldria introduir una cosa important en aquest debat, i com
que només tenc deu minuts -i sol parlar massa- per
contestar un discurs de quasi dues hores, crec que, en
anar al gra, sí que he de dir que la meya analisi sera
des de la perspectiva ... , o sigui, com es veu l'autonomia
balear des de les iIles menors, com es veu l'actual estat
de l'autonomia balear des de les illes menors, perque
endemés crec que amb aixo contribuesc també a allo
que hem dit tan tes vegades, que la nostra autonomia,
donades les condiciones, les peculiaritats, en fi, ls condicions geografiques, naturalment, pero també les poIítiques, historiques, etc., la nostra autonomia, per ser valida, fíns i tot viable, ha de passar per totes 1 per cadascuna de les illes.
Aquí el Sr. President ens va presentar el panorama,
naturalment des de la seva perspectiva; bé, jo avui he
llegit com si estiguéssim en el país de les meravelles. Jo,
i no jo, li puc dir comes veu l'actual estat de la nostra
comunitat autonoma i sobretot en alguna cosa tan important com és l'autonomia, l'estat de l'autonomia, des
de les illes menors, i no ho he escrit jo, m 'agrada molt
escriure, pero aixo no és meu, a més, va signat pel
director del Diaro de Ibiza, on divendres passat, a un
article titulat Canse lIs i estado de la autonomía, jutjava,
fins i tot crec jo que des d 'una perspectiva massa rigorosa, la menció que va fer als consells insulars alla, a Madrid, quan no sé si comprava o venia, pero vaja, quan
estava en el seu paper a Madrid. Aquí diu -ho posa en
boca seva- que va dir que les Balears són administrativament -ho posa en cursiva- una província amb tres
consells insulars, i diu que aquesta organització administrativa singular, si no és així, els consells insulars,
nascuda arran de la Constitució, no tendran mai la imprescindible autonomía financera si no se'ls reconeix, o
sigui..., ho llegiré en castella per no embullar-nos: "Necesitamos también que el sisitema de financiación reconozca con más hechos aún esta organización administrativa singular ll • Bé, acaba per dir-li: IIdesde la periferia
insular, la vara de medir la autonomía de Balears no
esta sólo en el mayor o menor techo de competencias
alcanzado con respecto al Estado, sino en la capacidad
de nuestras instituciones para depositar en los consells
todo el poder y toda la capacidad de gestión que el Estado les otorga; relegar a los consells al mero papel de
comparsas es torpedear nuestro proceso autonómico, y de
eso precisamente no se puede hacer responsable a Felipe
González"; bé, aixo no ho dic jo, pero perque tengui
una idea sobre com es veu des d'una de les illes menors
l'actual estat de l'autonomia.
Jo sí que li vull dir -i som jo qui li ho diu-, respecte
d'allü que ens va assenyalar ahir , quant a la descentralització de la nostra comunitat autonoma, que franca-
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ment voste fa fer un inventari, pero és que va fer fins i tot
un inventari de futur; o sigui, va posar ja com a fet una serie
de traspassos de competencies que tot allo més han tengut
entrada deIs projectes ara. Jo li voldria fer una observació,
que aixo és com aquells alumnes o aquells estudiants que
deixen per estudiar al darrer les diferents assignatures i que
quasi sempre els queden pendents, quasi sempre. Jo diria que
la gran assignatura pendent del seu equip de govern és precisament aquest traspas de competencies, aquesta realització,
no perspectives de futur, cada vegada aquí parlam del mateix, pero no em vull fer pesat. Cree que constructivament el
que s'ha de fer és presentar unes pro postes de resolució que
estiguin en la línia del que voste va dir que estava ja feto Si
voste compleix aixo, llavors sí que em convencera respecte
d'aquest punt de l'autonomia vist des de les illes menors, si
compleix allo que li proposarem en les pro postes de resolució -valgui la redundancia-o
Llavors, podríem referir-nos a moltes altres coses, pero
no hi tenim temps, jo sempre he dit que el problema número
u que tenen les nostres illes, i sobretot les Illes Pitiüses, és el
de I'aigua, i voste dira: Hi hem fet molt. Bé, han fet tant
que fins i tot ahir havien fet potabilitzadores que estan en
projecte, i s'ha de reconeixer aixo, i aquí l'Administració
central ha ajudant bastant, el Govern balear ha ajudat en allo
de la potabilitzadora d'Eivissa, pero amb el que no estam
d'acord és amb la manera com es fa la gestió d'aigua, ja no
entr en el tema de l'abastiment, sinó com es duu la gestió
d'aigua. Si voste pregunta des del 91, perque és que la Junta
d'Aigües de Balears la varen constituir per una llei del 89
que va entrar el 90 i que fins ara, el 91, no s'ha parlat de les
juntes insulars, pero les juntes insulars d'aigua sense cap
competencia executiva. Per tant, la gestió de l'aigua que s'ha
de dur en una comunitat com la nostra, en cada una de les
illes, per la propia illa; voste demani-Ia a l'illa d'Eivissa i li
diran: La qüestió de gestió, aquesta gestió única de l'aigua
que s'ha de dur a cada una de les illes, pel que respecta a les
Pitiüses, ha empitjorat, no ha millorat.
En turisme voste va tirar una cosa molt important, pero
com un repte de futur, estam acabant la legislatura, pero un
repte de futur, va dir que s'havia d 'iniciar seriosament l'estudi per transferir fins i tot les competencies en ordenació
turística, molt bé, estupend, pero jo li faig una pro posta de
resolució -ja la veura també-, perque si hem de referir-nos
a al tres coses, per exemple a aquest Poot, el qual a Mallorca
ja ha sortit a exposició pública, etc., sabem que d'Eivissa s'ha
fet un estudi marc, pero, com deia I'altre dia un aItre poIític
quasi tan ocorrent com jo: És un Poot, pel que es refereix a
Eivissa, buit; o sigui, ens ha donat el pot, pero no hi han
posat res, a dins.
Pre acabar, el que sí que és cert és que amb les pro postes
de resolució que crec que varen ser aprovades aquí del 92 i
del 93 va sortir aIlo del Poot, s'hi varen assenyalar cinc mesos, acabam la legislatura i estam amb el pot buit.
Podríem continuar amb aixo , pero com que el Sr. President m'ha ences el llum vermelI, per acabar Ji diré una cosa,
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que jo som solidari amb la resta de la comunitat autonoma i que haver centrat aixo només des de la meya ilIa,
no treure tampoc cap conclusió de tipus general respecte
del discurs d'ahir -i acab, Sr. President-, jo 1i he de dir
una cosa: Jo no som tan crític, perque faig sempre les
crítiques des d 'una perspectiva constructiva, com he
llegit avui que li fan crítiques a aquest respecte, pero
així mateix, com que cree que la lleialtat, l'amistat,
l'afecte i tot el que sigui comencen per dir les coses com
són, jo crec que ahir voste va posar un emfasi en la
bona situació economica de la nostra comunitat autonoma, crec que hi té tota la raó, perque és evident, pero
allo de la humilitat que deia al final de la seva intervenció no la va utilitzar quan .... , jo l'altre dia ho vaig llegir
a un periodic d'aquí, de Palma, deia molt bé un agut
periodista: "Per una vegada la conjuntura ha pogut amb
l 'estructura", i indubtablement alguna cosa, i molt, ha
fet el Govern per aconseguir aquest bon estat de la
nostra economia, pero hi han ajudat causes -ho direm
així, perque no digui que el meu discurs és poc i¡'¡ustratexógenas, de les endógenas n'hi ha hagudes, pero el dia
que, per exemple en turisme, fallassin aquestes dificultats que tenen a altres punts de destinació tal vegada no
tendríem una economia tan prospera.
Sigui dit tot amb el sentít que li he dit abans, perque
crec que s 'han de dir les coses com un les pensa i és la
millor manera perque es pugui entre tots aconseguir el
millor per a la nostra comunitat autonoma. Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Vida!. Té la paraula el diputat Sr. Peralta.
EL SR. PERALTA 1 APARICIO:
Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Sr. President del Govern de la Comunitat Autonoma.
Ahir, poc després de la intervenció que va fer el president en aquesta tribuna, a través d'alguns mitjans de
comunicació audiovisuals i avui a través d'alguns mÍtjans de comunicació escrita, vam poder escoltar i hem
pogut llegir que alguns diputats d'aquesta cambra i alguns responsables deIs mitjans de comunicació varen fer
una valoració crítica de la seva intervenció aquí; fonamentalment, aquesta valoració crítica ha anat en la
Iínia que no havia estat un ban discurs, algú fins i tot,
Sr. President, va qualificar-lo com el pitjor discurs que
havia fet en tots els anys de president de la Comunitat
Autónoma. Jo li he de dir, Sr. President, que el discurs
que, des del meu punt de vista, es va fer ahir aquí, en
aquesta tribuna, va ser un discurs molt seriós, va ser un
discurs perfectament estructurat i jo he de dir, des del
meu punt de vista, que va ser un bon discurs, va ser un
ban discurs perque, com va dir en aqueix, no únicament
i exclusivament va fer balan~ d 'aquest darrer any des de
la seva intervenció de la Comunitat Autonama, sinó que
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s'hi va fer un balan<; de tota la legislatura, en certa mesura
s'hi va fer un balan<; de tota la legislatura, de la feina que
s'ha fet i d'allo que queda per fer o d'allo que quedara per
fer quan acabi aquesta legislatura.
S 'ha de dir que les coses, vistes i analitzades en el seu
conjunt, no una per una, perque moltes vegades d'una per
una es pot tenir una opinió dolenta sobre una qüestió o molt
bona, i en canvi, vistes en conjunt, es té una opinió jo crec
que molt més encertada i molt més ajustada a la realitat.
S'ha de dir que , vista en el seu conjunt aquesta legislatura
que esta a punt d'acabar d'aquí a uns mesas, les coses no
han anat tan malament com alguns volen fer creure, o almanco ho intenten.
Es cert que hi ha hagut mancan ces i que hi ha hagut errors, pero, com s'ha dit tantes i tantes vegades,només aquell
que fa coses té el privilegi de poder-se equivocar, aquell que
només critica per destruir no pot, ni se li ha de permetre,
tenir el dret ni tan sois d'equivocar-se. Per tant, Sr. President, com he dit en altres ocasions, tendra el meu suport per
garantir la governabilitat d'aquesta comunitat autonoma els
meso s que manquen per conc1oure la legislatura. Ara bé,
a<;o, Sr. President, no vol dir que jo no estigui preocupat per
quina solució o quina sortida ha de donar-se a certes qüestions que hi ha plantejades, algunes de les quals molt importants. Voste, Sr. President, i tots els diputats d'aquesta cambra saben que en el seu moment jo vaig ser molt crític, vaig
ser molt dur amb el cambalache -sigui dit entre cometesanomenat Pacte autonomic que vostes, Partit Popular i PSOE varen subscriure a Madrid, i tal com es va vaticinar aquí,
no tan sois per part meya, sinó per part d'altres diputats, el
resultat d'aquest pacte autonomic ha estat per ara un resultat
molt mins, un resultat molt poc positiu, fins i tot m'atreviria
a dir que el fet d'haver signat aquest pacte autonomic, en
certs aspectes, ha estat negatiu per a aquesta comunitat autonoma; una altra cosa és que, des d'una perspectiva de
partits, es pogués fer una cosa o una altra, jo ho entenc, ho
comprenc, pero no ho puc compartir, com ho vaig fer en
aquell momento
A<;o seria amb grans trets la meya opinió sobre l'estat de
la Comunitat Autonoma i sobre unes qüestions de caracter
general. Ara bé, jo aquí no puc oblidar que som diputat de
Menorca i que hi ha una serie de qüestions concretes que en
un debat de l'estat de la Comunitat Autonoma des d'un punt
:le vista, com ha dit el Sr. Vidal anteriorment, insularista,
,'han de plantejar. Hi ha una serie de qüestions que et creen
jubtes, et ereen problemes i et creen allo que s'ha dit moltes
vegades, que hi donarien so lució i encara no s'hi ha donada,
i vuIl recordar, per exemple, en temes de cultura, l'opertura
:lel museu de Menorca, donar so lució al tema sagnant de
Cales Coves; en materia d'obres públiques hi ha un tema que
:m preocupa profundament,que és la construcció, més que
la construcció de la depuradora jo diria la depuració de les
:dgües residuals deis municipis de Maó i es Castell, i hi havia
també un tema de caraeter general que sempre m'havia
Jreocupat pero del qual he de dir que, per les informacions
Jltimes que tinc, s'hi ha avan¡;ant considerablement i que es

contempla en els pressuposts de la Comunitat Autonoma la seva solució, que és el tema del salari social, i per
una altra banda, crec que endemés s'ha fet una labor
important quant a poder arribar a un consens amb
agents socials perque aquest salari social no només sigui
una qüestió que figuri en els pressuposts de la Comunitat Autonoma, proposats pel Govern de la Comunitat,
sinó que tingui el consens més ampli possible,i aquesta
sí que és una qüestió en la qual vull incidir i per la qual
consider que s 'ha fet una labor positiva des del Govern
de la Comunitat.
He de dir, Sr. President, sense entrar afer valoracions negatives de I'etapa anterior, que des que es va
produir el canvi en una serie de conselleries del seu
Govern, he de dir, i és una qüestió que no la constat jo,
sinó que la constata moltÍssima de gent, es va iniciar un
taran na nou per part del Govern i s'ha fet un gran
esfor<; per intentar arribar, i en molts de casos s'hi ha
arribat, a un consens ampli amb els diferents estaments
de la societat d 'aquesta comunitat autonoma perque
molts deis grans temes, molts deIs grans reptes que té i
que tenia el Govern d'aquesta comunitat autonoma
poguessin treure's endavant. Jo crec que només per a<;o,
només per aquesta passa endavant que s'ha donat,
aquest taranna que s'ha imposat des del Govern que
voste presideix, crec que només per a<;o s'hauria de fer
una valoració positiva de la feina feta. Si a a<;o hem
d'afegir un tema en el qual voste va insistir d'una forma
exhaustiva ahir, que va ser el de l'estat de l'economia de
la nostra comunitat autonoma, els diferents Índex economics de la nostra comunitat auto noma, els quals ens
situen en molts deIs casos en primer lloc, evidentment,
hem de coincidir que aquesta és la millor comunitat
autonoma d'Espanya, i ho hem de dir perque vivim en
aquesta comunitat autonoma i perque ens sentim orgullosos de la nostra comunitat autonoma, per una banda,
pero també perque els Índex que tenim en aquests
moment de conjuntura economica, que els tenim a la
ma, donen la raó a aquesta direcció, i crec que a<;o és
una qüestió també fonamental i que ha de ser tenguda
en compte. Desgraciadament, segurament hi haura opinions que no aniran en aquesta direcció i que faran
valoracions d'altres qüestions segurament més tremendistes, pero, que hem de fer!, jo crec que la realitat és
aquesta i que aquesta és la millor comunitat auto noma
d'Espanya, 'no ho deim nosaltres només, ho diu moltíssima gent que coneix aquesta comunitat autonoma,
que ens visita, que hi viu o que hi ve per feina, a la
nostra comunitat autonoma, de forma conjuntural, és un
comentari que te'l fan moltíssimes vegades en comparació amb la seva comunitat autonoma d'origen o d'alla
on ve.
Per tant, ja per acabar, Sr. President, senyores i senyors diputats, si, com deia, a tot a<;o hem d'aegir una
bona situació economica, a la millor en alguns casos
conjuntural, en altres no tant, com pot ser el cas del
turisme, per circumstancies externes, si es posa la pedra
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perque moIts deIs problemes que hi ha pendents quedin
resolts i d'altres que tenen comen<;ada la seva resolució, com
el tema del Poot, del qual ja s'ha parlat abans, del Poot de
Mallorca, i esperem que el de Menorca i el d'Eivissa i Formentera també vagin endavant prest, hem de dir que aquesta
comunitat, senyores i senyors diputats, continuara. progressant en una línia totalment positiva.
Només, ja per acabar definitivament, voldría afegir una
cosa: Senyores i senyors diputats, Sr. President del Govern
d'aquesta comunitat auto noma fins al darrer moment que jo
sigui diputat d'aquesta cambra no tan soIs tendra el suport
en el sentít ample que li he dit anteriorment, sinó que també
a tot allo que suposi poder assolir un regim fiscal diferenciat,
i evidentment positiu, per a la nostra comunitat autonoma,
un regim com el que tenen a altres comunitats autonomes,
el qual no necessariament ha de ser igual, pero pot semblars'hi, com és el cas de Canaries, i per una altra banda a tot
allo que sigui lluitar per aconseguir l'acces amb iguaItat
d'oportunitats als fons de finan<;ament tan estatals com europeus. Crec que són qüestions fonamentals i que aquesta és
la qüestió fonamental de l'amt.lisi que s'ha de fer de la situació de l'estat de la nostra comunitat autonoma, quant a
altres qüestions, crec que no és prou important constatar-les
i crec que en el dia a dia, en el debat que es fa cada dia en
aquest parlament, ja es poden discutir. Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Peralta. Per tancar aquest tom té la paraula
la diputada Sra. Munar.
LA SRA. MUNAR 1 RIUTORT:
Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Som
al final de la III Legislatura d'aquest parlament, un parlament al qual, desgraciadament, hem vist arribar a uns mínims de dignitat que diuen molt poe en favor de qui per
voluntat popular hauria de parlar per consolidar la institució
basica del sistema d'autogovern d'aquesta comunitat, com
molt bé diu i consagra el nostre Estatut d' Autonomia.
Malgrat el Parlament esta en situació d'evident precarietat, la nostra obligació és la d'aprofitar l'oportunitat que
tenim avui per explicar aquí i ara quin és l'estat de la comunitat autonoma, que és el mateix que explicar quines són les
qüestions que continuen pendents de solució després de tants
d 'anys de govem del Sr. Cañellas.
Ahir el president dei a que som la millor comunitat autonoma de l'Estat espanyol, i nosaltres hi estam d'acord, en
som la millor, pero el merit no és seu, Sr. Cañellas, en tot
cas, de Déu. Aquí hem de parlar de realitats polítiques, i
aquestes realitats són: ' Tenim els sous més baixos de tot
Europa, segons l'oficina de l'Europastand; som una comunitat on el 77% deIs contractes que es varen fer l'any 1993 han
estat contractes a temps parcial, amb la inseguretat de tota la
gent que els pateix; som una comunitat on no tenim en absolut resolts els problemes de la infraestructura, no tenim bo-
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nes infraestructures en carreteres, ni en trens, ni en
transports de mercaderies, ni de persones; on l'aigua,
l'aigua que hem de beure, ens I'han de dur en vaixell des
de Tarragona, ion, quan tenim un incendi, han de venir
els avions de Valencia per apagar-lo; on per entrar o
sortir de ca nostra, de les nostres ¡¡les, hem de demanar
permís als controladors aeris -ja pot se'n riure, pero és
la pura veritat.
Diuen que si no se sap on es va, s'acaba sempre per
arribar a un altre lIoc, i crec sincerament que amb els
objectius presentats ahir, vertaderament, Sr. President,
no sabeu on anau; no sabe u on anau quan denunciau
públicament, i sense empegueir-vos-en, el retard de l'incompliment del pacte autonomic PP-PSOE, un pacte
que havia d'ampliar competencies d'alIo que ja us varem advertir en el seu moment que no era bo per a la
nostra comunitat, pero vós, empes perque el Sr. Aznar
volía sortir a la fotografia amb el Sr. González, el vareu
haver de signar, i ara us en queixau, i encara esperam
aquelles transferencies famoses de competencies que ens
varen prometre en materia d'ensenyament universitari
o en Inserso, només és que ni arriben ni arribaran, Sr.
President, i, si no, al temps. Mentrestant, aixo sí, estam
salvats, ens podem conformar, perque mentrestant ens
podem entretenir amb la transferencia de competencies
de lIavors i de plantes de viver, segurament aixo es molt
important i ens donara molta de feina.
Sr. President, no sabeu on anau quan demanau davant l'Administració central el que negau als vostres
propis. Us record que enguany es compleixen ja cinc
anys de l'Estatut d'Autonomia, d'aquelles primeres
gestions de transferencies de competencies que es varen
tenir per tal motiu, i avui encara estam exactament
igual, reclama u davant l'Estat, demanau competencies,
pero als consells insulars no n'arriba cap ni una, de
competencia; és cIar, és a110 que ja se sap, aquella dita
de "Fes el que et die, pero no faci els que faig."
Facem un petit repas punt per punto Quin és, Sr.
President, el model de país que vós teniu i quin s són els
instruments de que disposau per poder-lo dur a bon
ter me? Jo cree que no podeu tenir mai aquest model de
país, perque, entre aJtres coses, al vostre discurs parlau
de país, de nació, de nacionalitat, de regió, segons el
conse11er de torn que us ha fet el tros. Parla de necessitats d'aconseguir un autogovern, hi estam d 'acord, el
voleu pIe, descentralitzat i suficientment finan<;at, hi
estam totalment d 'acord, pero tenim molts de dubtes,
Sr. President, tenim molts de dubtes quant que el seu
grup parlamentari la vulgui assumir, aquesta aspiració,
recordi que en el seu moment ni tan soIs varen voler
signar l'Estatut d 'Autonomia, i ara se n 'omplen la boca
cada cinc minuts.
Li assegur que Unió Mallorquina pensa donar suport
a qualsevol iniciativa que vostes tenguin per aprofundir
en l'estat de les autonomies. Per aixo, us so!·licitam que
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!u una petita reflexió a gent com el Sr. Aznar, que és el
tre soci a Madrid, qui us proposa un nou pacte, com si no
las amb un que ens hagi perjudicat prou, un altre pacte
Jnomic PP-PSOE per tal de dificultar i entorpir una
ada més les transferencies de competencies i el procés
Jnomic. Nosaltres, Sr. President, li asseguram que també
~m, com no, un regim fiscal propi i diferenciat, i aplaul aquesta iniciativa, Sr. President, l'hi donam l'enhoraboduguin-la tot d'una, nosaltres hi donarem suport, pero
esta proposta tampoc no pot ser mai compartida amb els
s, si els seu comanden no ho aconseguirem mai, Sr. Presilt. Tengui en compte que el Sr. Fraga es va oposar a una
a molt més senzilla, simplement que en aquesta comunitat
guéssim el 15% de l'Irpf, i poc menys va dir que aixo era
mptar contra la unitat d'Espanya, o és que no llegeix,
te, Sr. President, el que diuen els seus?
ParJau de dur endavant una política el més justa possible.
bé comú ha d'estar per damunt del bé particular; sí, Sr.
:sident, hi estam totalment d'acord, pero, quin és el seu
lcepte de bé comú i de bé particular? No puc evitar posar
exemple del que per a voste significa bé comú i bé parllar. Per exemple, tema de lleis d'espais naturals i tema de
Itecció d'aquests espais. En un moment determinat es fa
lllei. A uns determinats propietaris se'ls diu: Senyors, tot
,eu territori s'ha de protegir pel bé de la Comunitat. A
; altres senyors se'ls diu: S'ha de protegir, pero arribarem
.n petit acord, et permetrem fer un camp de golf perque
perjudiquin tant els teus interessos; casos, i concrets, Felax. A uns altres se'ls diu: Sí, realment s'ha de protegir,
'0 el que farem sera comprar; exemple, Cala Mondragó,
.000 milions de pessetes que hem pagat tot el poble marquí. 1 el quart exemple d'aquesta igualtat és que quan
1 ses Salines i és la seva propietat, i de la seva família, es
:ideix desprotegir el terreny i urbanitzar-Io. Aixo és el bé
nú per damunt del particular.
No m'estranya que m'encengui elllum, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Sra. Munar, el llum s'encen quan duen transcorregudes
s quartes parts del temps que tenen previst, s'encen el
m groc; quan ha transcorregut tot el temps s'encen ell1um
~mell. És igual per a tots, Sra. Munar.
LA SRA. MUNAR 1 RIUTORT:
No dubtam que fos així, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Li ho volia aclarir en qualsevol cas, Sra. Munar.

LA SRA. MUNAR 1 RIUTORT:

Economia. el Producte interior brut ha crescut, és
ver, pero aixo s'ha tradult en el nivell i qualitat de vida
deIs ciutadans d'aquestes illes o en el d'un parell? Som
la primera comunitat en renda per capita, ha dit el
president, i també és ver, també és cert, pero aixo, que
és cert en termes absoluts, no ho és en termes reals,
perque el que passa és que tenim molt poca gent molt
rica i molta gent molt pobra, el que passa és que en fer
la divisió, la renda és molt bona. La realitat, Sr. President, és que el 37% de la població de les Illes Balears es
troba en uns nivells de pobresa realment alarmants, amb
unes rendes -ho diuen les seves propies estadístiquesinferiors a les 500.000 pessetes anuals, més o manco allo
que els presents aquí guanyen mensualment, i també jo
en un determinat momento Tenim, segons les vostres
dades, un niveJl d'atur del 125, Comissions diu que és el
15%, la conclusió del president de la nostra comunitat
és que esta per davall de l'atur de la Comunitat andalusa, molt bé, ens pareix perfecte, també hi esta m per damunt de l'Estat espanyol, pero aixo, Sr. President, que
a voste 1i produeix un cert consol, en paraules seves, ens
pareix molt, bé, consoli's, Sr. President, perque als
aturats crec que no els consola ningú.
Tenim, com he dit un deIs sous més baixos de l'Estat
i hem de tenir en compte que el 80% deIs contractes
que es fan a la nostra comunitat són a temps parcial,
aixo significa que quan han acabat aquest contracte,
aquestes persones no ten en en absolut dret a prestacions
contributives i s'han de conformar amb uns subsidis que
són de miseria, pensi que vostess'hi oposaven fins fa
ben poc, fins que hi va haver un canvi en el consell
insular, tan soIs amb un subsidis d'ajuda als més necessitats, al qual no volen dir -no sé perque- salari social.
Parlau de donar protagonisme a la iniciativa privada,
esta molt bé, hi estam d'acord també, pero hi ha més
empreses públiques que les que hi havia hagudes mai en
aquesta comunitat autonoma, quasi pareix que tenim
una coHocació de l'Inem per a consellers i alts carrecs
una vegada se n'han desfet, d'ells; tenim unes empreses
amb grans deficits, Agama amb un gerent que cobra 8
milions de benefici anual, cosa que no han somniat mai
els ramaders de Campos, perque ells tenen les vaques,
ells tenen la llet, elIs les munyen, pero no són ells qui
cobren aquest sou; esta pIe d'exemples, podríem posarne també el de Semilla, que és paregut, amb un deficit
de 1.100 milions anuals, i que realment no resolen en
absolut els problemes d'aquesta comunitat. Negau la
intervenció pública a l'empresa privada, pero en aquests
dotze anys heu estat un gran impulsor, Sr. President, de
l'empresa pública, i anau en contra de tota política
conservadora i practicau una política de greuge comparatiu important, per que s'han de subvencionar unes
determinad es empreses com Bon Sossec, com Agama,
com CAP, com Cuart i altres no? Per que uns han de
tenir uns avantatges i els altres ciutadans no?

Anem sector per sector.
El resultat de tot aquest entramat, Sr. President, és
una societat fonamentada en l'especulació, on els perso-

r
E

1

i
I

i

~
I

b

DIARI DE SESSIONS / Núm. 119/ fascicle 2 / 4, 5 i 6 d'octubre del 1994

natges més alts de la cadena tenen una relació molt directa
i molt vinculada amb el Govern i, fins i tot, hi tenen negocis
enconjunt. IIBergues", "cuarts", "brokervals", "túnelsdeSóHer", "capsll, "agamas", en el cim de tota aquest sistema hi
ha una administració que és plenipotenciaria, que no serveis
en absolut per solucionar els problemes de la nostra comunitat, sinó per funcionar, tenir la cadena en marxa, controlar
la maquinaria de vot, i a través de totes aquestes 5.000 famÍlies emprades a través de diferents Uocs de treball, com assessors, com estudis, com el que sigui, continuar tenint majories dins aquesta comunitat autonoma, i si no les tenim per
la via del vot, ja les tendrem via parlamentaria, encara que
surti per un altre partit totalment contrario
Podríem parlar de transports. Des ele gener ja tenim
transports, el podríem felicitar per aixo, pero resulta que la
línia Palma-Inca funciona molt pitjor ara que mai.

477~

Síndic de Comptes? Pensa redactar definitivament les
directrius d'ordenació del territori per poder planificar
definitivament i amb sentit comú el que és la política
turística, el que és la política deIs transports i el que és
la de me di ambient?, no ens hauria de tornar a passar el
que ens ha passat en carreteres, que un dia ens aixecam
i passen per totes les barriades de Palma i al dia següent
resulta que no passen per enlloc. Pensa aprovar o no
pensa aprovar el Poot?, fa sis anys que en parlam, d'aquest tema, és ben hora. Pensa crear més empreses
públiques? Es continuaran incendiant els nostres boscos,
Sr. President? Millorara la qualitat de I'aigua?, promesa
importantíssima que es va fer, problema que s'havia de
resoldre en mig any ...
EL SR. PRESIDENT:
Acabi, Sra. Munar, per favor.

També el problema de l'aigua li varem advertir. Era
absurd dur l'aigua de sa Marineta a Palma, 1.600 milions
tudats perque només varen servir per a un mes, ara no es
conformen amb dur-Ia de sa Marineta, ara l'hem de dur de
Tarragona i en vaixell. No seria més logic i més normal
arreglar les canonades perque l'aigua no es tudi? , perque el
50 o el 60% d'aigua no se'n vaig pel clavegueram? Jo crec
que seria bastant més normal.
EIs incendis. Esta molt satisfet el Sr. President perque diu
que enguany ha anat millar que l'any passat, estupend, si
sempre anam aixÍ, jo crec que en cinc o sis anys anira fenomenal, ja no se'ns podra cremar res, ja ha tendrem tot
cremat, i en aquest serem supereficients, pero, Sr. President,
s'ha cremat a ciutat, s'han cremat a Arta, a Andratx, Calvia,
no es podra esperar que es cremi qualque cosa més.
Turisme. És cert que ha estat un any excel-lent, una bona
temporada turística, ja sabem tots gracies a que, pero també
sabem que és una situació totaIment eventual, que no durara
eternament i que, per tant, el que hem de fer definitivament
és aprovar el Poot, planificar el sector perque no ens passi
com en els altres, on improvisam contínuament.
Jo, al Sr. President, i per acabar, tan soIs li demanaria que
puntualment ens contestas unes quantes preguntes.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:
... i que continua sent tan dolenta. Permetra als ramaders subsistir sense que una empresa pública els faci
una competencia totalment deslleial? Pensa elaborar un
pla de transports i de mercaderies que ens permeti la
comunicació entre els pobles i arribar a la pla~a d'Espanya en tren i autobusos? 1 finalment, fins quan, Sr. President, l'afiliació, l'amistat, la família estaran per damunt del que realment aquesta comunitat necessitat? Eficacia i bona gestió.
Sé, Sr. President, que he d 'acabar, i endemés sé que
no tenc replica. Ens agradaria de veritat poder-li haver
donat més idees ele cara al futur, pero pareix que aixo
no és possible. Ens agradaria que en els propers meso s
que resten a aquesta legislatura hi hagués almenys un
programa de govern digne, que inclogués un pla de
carreteres subordinades a aquestes directrius d' ordenació
del territori que ja haurÍem de tenir, un Poot que mereixi aquest nom, que pensi en els petits i mitjans comerciants, que ha de donar a aquest sector una satisfacció perque les grans superfídes ja són totes aquí. Crec
que és necessari a aquesta onada d'ncendis una soludó
i resoldre definitivament el problema de l'aigua a mig i
a lIarg termini.

Sr. President, existeix o no corrupció en el seu govern?
EL SR. PRESIDENT:
EL SR. PRESIDENT:
Acabi, Sra. Munar, per favor.
Prec silenci als diputats. Continul, Sra. Munar.
LA SRA. MUNAR 1 RIUTORT:
LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

"

.
¡

i

~

1

Tot d'una.
Voste reclama més competencies a Madrid. Pensa donar
aquestes competencies a la nostra comunitat a través deis
consells insulars?, pensa fer efectiva, d 'una vegada per totes,
aquestes transferencies que tant es reclamen i que són tan
necessaries i imprescindibles per al bon funcionament de la
nostra autonomia? Pensa crear el Síndic de Greuges i el

Heu dit en el vostre discurs més o manco el mateix
de sempre, i encara que majoritariament teníu uns bons
resultats electorals, heu de recordar el que algun día va
dir algú: Es pot enganar uns pocs durant tot el temps, es
pot enganar uns quants durant algun temps , pero no es
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:n engahar tots duran't tot el temps. Sr. President, no ha
Ii. Coro que no tením replica. pensi que tot el que li he
mcara que ja sé que voste tendra tal el temps de món
'eplicar-me i per de qualque manera, intentar desvirtuar
leves paraules voste ha sap, Sr. Presiden't. és la vedtat
b aixo em basta.
~L

SR. PRESIDENT:

:Jn'lcies, Sra. Munar.
'é la paraula el president de la Comunitat.
:L SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Gabriel Cañe11as
ns):
Jracies, Sr. President. No hi ha cap dubte que aguest
1t comen~a per deixar els grups formalment importants

'oposició, gracies a paraules emprades avui un poc aquí,
a dificultat de veure si encara milloren a110 passat.
fo crec que d'entrada voldria deixar ben clar, ho vaig
ntar ah ir amb les meves primeres paraules, i crec que
19anarien si fent-ne un examen, d'aqueixes, troben en
lque moment, o a algun deIs panlgrafs, de la meya interció -ho die especialment pel Sr. Vidal- que tot quan ahir
,er relatat com a realització d 'unes accions de govern,
na gestió, a qualque banda bi hagués ni tan soIs la més
lta menció que eren i es prodll"ia la relació causa-efecte.
larg de tota la meya Íntervenció vaig intentar deixar ciar
nes eren les accions de govern, al lIarg de tata la meya
!rvenció vaig deixar ben cIar que paraHelament hi bavia
1 ituació una acció directa per part de la n.ostra societat,
le, en tot cas, agueUs que havien de treUl'e la conclusió de
~s causes, en aguest casopart d aqlleixes causes, les accions
govern, havien produi"t aquells efectes, o seria jo qui ha
, ni seria el rueu grup qui ha fes ni seria el Govern qui ha
. Aquesta és la gran tasca que pertoca fer a aquells que
I en definWva, d'aquí a un parell de mesas, els qui ens
} de jutjar. Per tant, ningú no podni dir -i si en qualque
,ment hi va haver relliscada, que me') diguin i el reetificaun a afirmació tan gratuita com dir: Jo, el meu govern
:s meves accions han prodult que aquesta comunitat sigui
éso Perque aixó no es pot dir mai; a l'inrevés, per ventura
Moltes accíons poden dur a un fracas rotund i impedir el
ní i el desenvolupament normal de la societat, peró no
:c que bi hagi ningú amb dos dits de seny -qualque boig hi
. que vulgui pretendre que les accíons totes soles d'un
Ifern poden dur a aqueixes realitzaciohs, hi va have}' qui bo
pretendre a un govern al llaTg de més de deu anys i ara
canviat de postura i ara. ha passat a la postura mateixa
stra de deixar que sigui la societat qui jugui el primer
per i que després Ii cerquin des de les administra.cions
.es les fórmules legislatives, de suport de coordinació
cessaries perque les seves accions siguin un resultat.
Jo no puc acceptar, Sr. Vidal, haver canviat el meu disrs. Jo pens amb tota sinceritat haver fet en el Senat, en el
bat de I'estat de les autonomies, poe més poc manco les

mateixes reclamacions -si la paraula se m'admet- , els
mateixos retrets -si se'm permet- que he fet des d'aquesta tribuna cada vegada que he parlat del tema de
profundització de l'estat de l'autonomia.
19ualment alla. com igualment aquí, vaig defensar el
fet d ' un pacte autonómic coro una solució per veure si
desembossavem un procés que estava estancat al 11arg de
set anys, un p rocés de mínims que en aquesta tribuna
varem acceptar com grupo perque hi havia responsabilitat de govern, i juntament amb el Partit Socialista lrobavem que hi havia una fórmula que tal vegada podja fer
una passa endavant, encara que no ens agradas, i recordaran, perque jo sí que tenc memoria histórica, la cara
de disgust del Grup Socialista perque l1i havia pensament que el nostre grup diria que aquel! pacte era bo i
varem dir que era curt insuficient impossible de dur-lo
a terme, pero que, així i tot, l'havÍem d'aprovar.

.

Per tant, no he canviat el meu discurs autonomie
aBa, no he canviat el meu discurs autonomie quan he
demanat finan~ament, i jo també vaig Begir aqueix artic1e al quaJ voste ha fet referencia en la seva intervenció, aq ueix artide d'un diari, i,miri per on, la paraula
administrativa alta era correcta, perque feiem el plantejament del que és una comunitat que és comparada amb
uniprovincial, administrativament uniprovincial, i no
estavem parlant del problema propi d'un estatut que
estableix uns consells insulars com uns organs autonomies endemés de. El que passa és que cadascú enveste ix el mort aixÍ com li agrada, i en aque11 moment,
perque des d'aquell punt de vista insuJarista era bo
recalcar aquell fet de pensar que el nostre grup i la meva
persona estam tractant de sostreure la capacitat de gestió
deIs consells insulars, guan tots vostes saben molt bé
que aixo no és així.
Jo no vaig jugar ahir a fer de Felipe González, n'hi
ha de trenques. Felipe González surt i diu que Espanya
esta immillorable perque diuen que a la millar enguany
creixeran un 1 %. que Espanya esta irnmillol'able i que
la recuperació económica és c1aríssima perque s'ha
aturat el creixement desorbitat de I'atur, i no continuaré
amb totes les dades.
Aquí varem fer simple constatació sobre com estan
uns index, com estan unes realitats i compaTativament
amb qualsevol altra comunitat podem fer-les baTallar i
amb el conjunt c1'Espanya i veurem si aquí no bi ha
motius per rebre amb alegria el fet que es produeix la
reactivació real la que ens ha de fer convergir amb
Europa, i Espanya en el seu conjwH només ens la pinten .

~.

Quina casualitat, hi va haver dos discursos en el
Senat exactes, clavats, jo estic segur que ell hauria signat
el meu i jo, sens dubte, hauria ¡gnat el seu, sap amb
guí? Amb La Rioja, perque les circumstancies són les
mateixes, i a11a hi ha un president ocialista i varem dir

•
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tots dos les mateixes manifestacions i ens queixarem tots dos
deis mateixos temes i varem fer tots dos els mateixos plantejaments, logicament, un des d 'un aspecte més dissimulat,
perque al cap i la fi la relació partidista tenia un pes, i un
altre que no tenia necessitat de subordinació política, des
d'un altre.
Em diu que he donat com a fet projectes de traspassos. Jo
el que li vaig voler deixar ben ciar és que al llarg de tata la
legislatura hi havia un compromís aquí per ter una serie
d 'actuacions, que no hem aturat ni un moment de ter-les,
que ha estat més complicat -entre tots- que el que hauríem
volgut, pero que abans d 'acabar la legislatura, a voste l'hi
consta, podra estar complit el compromís amb el qual varem iniciar la legislatura.

I

'"

Em sembla que és hora de parl ar de solucionar el problema de l' aigua. El que volía era justificar el tema de les juntes
insulars i per aixo ha comen<;at per les depuradores, pero
voste sap que n'hi ha, de potabilitzadores, voste sap que n'hi
ha, voste sap que funcionen, voste sap com s'han finan<;ades
i voste sap que donen uns resultats, també és cert que n'hi
ha que són dins un conveni marc amb el Govern central, que
és qui ha de finan<;ar-Ies, que ens ha costat moltíssim negociar els indrets on havien d'estar situades, pero el problema
esta resolt. Li dic aixo perque jo sí que vull posar molt
d'emfasi en el procés d'humilitat, i sobretot en el procés
d'humilitat en els temes que estan dominats per una conjuntura internacional. És cert que no és responsabilitat nostra de moment- la guerra i els atemptats a Turquia, ni la guerra
del Golf, ni el fonamentalisme del nord d'Africa, 1i assegur
que no hem comen¡;at la guerra a Iugoslavia i 1i assegur que
tampoc no hem creat cap problema ni a Haití ni hem intervengut en les dificultats amb que es troben a Cuba, pero
també és molta casualitat que les altres comunitats autonomes, les altres regions turístiques, les altres zones que es
troben amb aqueixes mateixes possibilitats amb que ens
trobam nosaltres, no hagin pres les mesures que hem pres
nosaltres, que no hagin pres les decisions a temps que s'han
pres aquí, a Balears -i quan die a nosaltres die a Balears-,
que no s'han pres les determinacions en el seu moment, de
depuració, de camins, d 'arrenjaments, de zones turístiques,
d'embelliment, de Llei de modernització, bé, i és clar que la
influencia de les altres zones, quan s'han vist perjudicades
han fet despla¡;ar el turisme a una altra banda, pero i per
que no ha anat a Grecia?, no hi ha guerra, alla. 1 per que no
han anat a la Costa Brava amb la proporció amb que han
vengut aquí?, i per que no han anat a la Costa Blanca amb
la proporció amb que han vengut aquí?, i per que no s'ha
omplert la Costa del Sol fins que els altres llocs han estat que
ja no hi cabia un gafet? Qualque cosa devem haver fet , perque si els altres se n'han dut increments del 6, del 9 i del 10,
el nostre hagi estat del 17.
Miri, per endavant el meu compromís de no apuntar-me
merits que no siguin meus, el tractaré amb la mesura i amb
la voluntat posada sempre que aquest parlament i el que
aquí es digui, sigui almanco per yart meya reflex de la realitat, no reflex de la demagogia. Es difícil que al llarg de tata
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una legislatura, i figuri's després de tres, no hi hagi
hagut mancan ces o errors, no serÍem humans. He d 'assumir, Sr. Peralta, les dificultats del Pacte autonomic,
pero tot i assumint-Ies, com a grup polític que pren una
determinació i una decisió, no pel fet que se'ns hagi
donat també parcialment la raó quan manifestavem els
nostres emperons, deixi de lluitar per allo que cregui
que sigui just. Aixo és, tal vegada, una de les carregues
que du el fet de tenir responsabilítats, continuarem fenthi feina, perque almanco , si no va bé, ens carregarem de
raó a l'hora de poder reclamar una vegada i l'altra també i demostrar gui compleix i qui no.
Agraesc la referencia al tema que s'ha vengut denominant salari social, i jo m 'hi neg, perque aquesta és
una de les raons importants per la qual s'ha cercat una
formulació distinta, perque el que nosaltres hem tractat
ha estat, en tot moment, no crear rendes, perque sabem
que m'hi he oposat constantment, rendes de manteniment, no taxades ni en el temps i sobretot que no impulsin a sortir de determinades situacions, d'acord amb el
que suggereixen els millors experts de la Unió Europea
a l'hora de fer un llibre blanc contra la marginació, el
millor sistema contra les dificultats és la formació, i per
tant, el que volem promocionar i promoure és un sistema, ho hem fet a través de la Direcció General de Formació, i ho farem ara amb les ajudes d'acció social, un
sistema que impulsi aquell que es trobi en una situació
difícil, que el seu propi esperit el faci sortir d'aquesta
actuació, no que li doni un acomodament per quedar
tranqui¡'¡ament assegut sense fer res.
Ho som, la millor comunitat, i no ho die jo, en el
Senat l'altre dia cap per cap, qualsevol president s'hagués canviat per nosaltres, fins i tot aquell que tenen
més rubor a confessar-ho, i ho haurien fet en castella,
en basc i en catala, i en gallec, i en qualsevol idioma, i
fins i tot haurien decidit estudiar altres llengües per
baratar-se amb nosaltres; per ventura per aixo vaig ser
l'únie que vaig poder fer el plantejament que vaig fer a
l'hora de situar el tema de l'aprofundiment autonomic
al seu lloc, no al lloc de les filosofies, no al lloc deis
plantejaments de grans governants de sistema nacional
o amb vocació i pronunciament nacionals, sinó la veu
d'aquells que cada dia ens parlen i ens diuen i ens demanen, i ens demanen que?, ens demanen que volen tenir
dret al que és seu, que volen tenir dret a ser competitius, que volen tenir dret a estar en les mateixes condicions que s'estableixen per als altres, al10 que la mateixa
Constitució determina perfectament. Volen aquest regim
fiscal diferenciat, volen més competencies, volen que
en arribar l'any 97, on haurem de canviar el regim de
finan¡;ament, dia I r de gener del 1997, hi hagi hagut
temps ben a bastament, per, assumint totes les actuacions que facin falta i fent tots els plantejaments que siguin necessaris, hi hagi un regim de finan¡;ament, un
regim economic i un regim fiscal que ens permeti un
pla d'igualtat.
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Sra. Munar, si a qualcú m'és difícil contestar, és al seu
up, tant que dubt si és oportú que ho faci, dubt si és oporperque estam a finaIs de legislatura i perque jo crec que
aquest parlament no és bo que s'usi, per fer demagogies,
nse cap dubte, pero molt manco, per tractar de marcar
les diferencies de darrera hora. Se'n tem que jo ahir vaig
antejar aquí unes accions de govem d'un programa fet per
'ste, per voste i altres membres que seuen aquí, un prograa que va ser assumit pel seu grup, un programa que voste,
nse cap dubte recordara que hi ha dues coses, una que el
presentar conjuntament amb mi, ben assumit, perque
,vors tenia el número 8 de la llista i on primordialment
:stacava que es basava en un programa de benestar social,
10 vull for<;;ar, en absolut, cap situació que digui que m' he
'rofitat del fet que la sort l'ha deixada sense dret de replica,
nim vuit mesos, ens podrem replicar tot el que faci fa lta.
Simplement, vull deixar-li ben cIar que és difícil, a mitjan
gislatura, abandonar un grup i dir després de sis anys que
=sta en contra de la seva política, abandonar un grup i dir
le tot el que ha fet esta mal fet, abandonar un grup amb el
¡al s'ha votat tota l'actuació i dir que tot allo que un ha
sumit com a propi, ho ha fet obligat i, sobretot, adjudicar
s que han quedat en aquest grup, que no sé si gairebé les
atematiques em surten, pero són quasi la majoria d'aquest
-up, tota una serie de defectes que són precisament els
~fectes que motivaren que aquest grup es dividís; assignar-li
aguest grup, per part de vostes, gue han estat suport i
mhort durant sis anys, és ser el centre de l'especulació, el
:ntre de contractadó deis gui són afins políticament, el
:ntre principal de provelment d'assessors, i mentre estava
dalt ... ?
Moltes grades, senyors.
(Aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Cañellas. Té tom el diputat Sr. Vidal i Juan.
EL SR. VIDAL 1 JUAN:
Gracies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputs, Molt Honorable Sr. President. Avui ves de vinet, com
~im a Eivissa, perfectament la seva replica, perque senzillaent sé que voste, tal vegada com jo, és més feble a la de:nsa, pero guan juga al contraatac ti va molt millar, i voste
1 passat al contraatac, pero ha oblidat una cosa que, com els
ltrenadors de futbol -i Cruyff ho sap molt bé, aixo-, de
~gades el Gijón també hi poc jugar al contraatac, i aixo, per
mi, crec que ha estat un cert avantatge. L'únic desavantatge
.le tinc respecte de contestar-li, és que només tenc un
mps de cinc minuts, i al final estic segur que cap de la
.eva formació política no em podra aplaudir, perque, en
,t cas, m'hauria d'aplaudir jo mateix.
Passant a la qüestió, li vull dir una cosa, voste diu que no
\ canviar el discurs respecte del que va dir a Madrid i el que

va dir aquí, i pens que no m'ha acabat d'entendre, jo
em referia als conseJls insulars, i no és que Ji vulgui dir
que el que va dir a Madrid no estigués ben dit, jo li he
llegit una cosa que jutjavem des d'una de les ¡¡les menors, i voste diu que, com ha dit abans, ha de ser precisament la societat qui el jutgi, no voste, el jutjarem aixÍ,
voste avui diu que no ha canviat el discurs, jo li die una
cosa: aquí va dir ahir que volía que els consells insulars
-bé, primer de tot Ii he de dir, abans que se m'obJidi,
que quant al traspas de compett~ncies als consells insulars i tal, no m'ha contestat el que li he dit abans, la
signatura pendent, continua o no continua pendent?,
continua pendent, que es fara?, difícilment amb el que
ens queda de legislatura i amb les ansies que hi ha en
aquest parlament que es facin, tíns i tot, períodes extraordinaris i tot, no crec jo que hi hagi temps, Déu faci
que n 'hi hagi i Déu faci que voste m'agafi aquesta paraula, pero anem al que va dir ahir guan als consells.
Voste va dir que volía que gaudissin d'un grau d'autogovern, jo Ii vulI fer una pregunta, aquest grau que era,
qualitatiu o quantitatiu?, perque, vaja, el deposit legal de
llibres és un grau d'autogovern, pero no em digui que
sigui molt qualitatiu. 1 amb aixo, crec que graticament
queda explicat.
Descentralització. Voste ahir va dir aguí que s'ha
oblidat el fantasma del plet insular, ho va dir ex cathedra, perque fantasmes o meigas, com diu don Manolo o
a la seva comunitat autonoma, haerlas, haylas, i, si no,
el torn a remetre a aquest artide, i no em voldria fer
pesat amb aixo, pero que recull el sentiment d 'una de
les illes menors. 1 que vol dir amb aixo de "descartada
una interpretació hiperinsularista del projecte autonomic"? Expliqui-m'ho, perque l'hiperinsularisme aquest,
algú el pot haver abanderat, pero és que voste va dir
que era més insularista que aquest diputat que els parla,
o sigui que d'hiperinsularismes, si ho ha descartat, malament anam.
El que sí és cIar del que va dir ahir, és que hi havia
d'haver una prudencia necessaria, l'esmentat procés,
aixo queda cIar, per tant li vull dir i tornar-li a repetir
que una cosa és el que va dir aJla, naturalment que no
els podia anar a explicar aquestes coses a Madrid, jo ho
comprenc perfectament, pero era un discurs completament diferent. Voste, no sé, jo en aquest aspecte, que és
el que més em preocupa, 1i vull dir que aquí hi ha una
aItra qüestió no acIarida, i, si em permeten i no és que
estigui per alIo del nombre de membres de la meya
formació política que hi pugui haver aquí, pero atengui
el que lí diré, és una mica un avís de navegant: com es
disposara l'exercici de les competencies que es traspassin als consells? That is the qüestion, com diuen en bon
mallorquí. Per tant, aixo és important, jo els present
una proposta de resolució, que la veuran dema .
Fínalment, vaig sentir, i vaig seguir amb molta d'atenció el seu discurs a Madrid, pero, francament, no
vaig sentir el de La Rioja, per tant no sé si era tinto o
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que era, no puc dir que haguessin coincidit o no, m'he referít al de voste.
1 quant a l'aigua -perdoni, tot d'una acab , Sr. President-,
jo lament haver-li de dir allo que deia aquell filosof: no es
eso, no es eso. Jo no li he volgut dir, només que de passada,
que amb el tema de les potabilitzadores, indubtablement
voste diu que se 'n fa una a F ormentera, l' Administració
central en fa una a Formentera, voste ajudaran, el que sigui,
la que hi ha la va fer I'Administració central, voste diu, dues
a Eivissa, la que fara l'Administració central, que la fan a
Sant Antoni, naturalment amb la col 'laboració -faltaria més,
jo també som partidari de l'administració única-, voste amb
aixo esta, no vull dir que no tengui dret a dir-ho, pero ahir
es va referir a aquest tema de les potabilitzadores, pero la
meya crítica no era aquesta, la meya crítica és el mode en
que es du la gestió de l'aigua, i que no es té en compte la
Llei general d'aigües, del 85, no em record del número de la
llei, pero que és la general actualment vigent, i quant que a
cada conca hidrografica, en aquest cas, el que no es pot
creure que Balears, amb la seva discontinuttat geogratica,
sigui només una conca, per a un Pla hidrologic, havia de
tenir a cada una de les Illes una junta insular amb competencies executives, i mentre no facin aixó, fracassaran, i aquesta
és la meya crítica.
Bé, com que només n'intervenim dos, jo no puc assumir
la replica d'altres que no tenen dret a fer-la, no sé si el següent intervinent ha voldra fer. Moltes gracies.
(El Sr. Vice-president primer substitueix el Sr. President en
la direcGÍó del debat)
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s'hagués tornat a plantejar ara aquest tema i s'hagués
hagut de tornar a posar damunt la taula per intentar
refer aquesta situació, que no s'ha fet el que es va dir en
el seu moment, per tant, no puc dir que hagi estat positiu. Evidentment, si té aquesta virtualitat que voste ha
volgut dir que té, la possibilitat de poder exigir amb més
fon;;a perque no s'ha complert, evidentment, cree que és
hora de fer-ho, i que ja s'hauria de fer, ara que ja es
planteja un replantejament o un nou pacte autonómic o
un nou acord, com se Ji vulgui dir, és el moment de dir,
"senyors, aquell no va donar resultat per a la nostra
comunitat autónoma ll , i cree que és l'hora que a moltes
de les resolucions que dema es veuran, es recordi i es
demani el suport d'aquest parlament perque es recordi
a I'altra part que és necessari que aquest pacte autonomic es compleixi . Cree que és un tema fonamental.
Amb tota la resta, insistir en el que ja he dit, la valoració positiva en conjunt que he fet del seu discurs, peró
no perque el discurs simplement fos bo, sinó pel que hi
havia darrera el discurs, de feina feta i que d'aquí a
pocs dies, d'aquÍ a poques setmanes, tendrem ocasió de
tornar a debatre, de tornar a discutir I'estat de la Comunitat Autónoma, pero en un sentit de futur, amb els
pressuposts, i que creim que en aquell moment tornaran
a sortir mol tes de les coses que avui han sortit aquí, i
que esper que aquestes mancan ces que queden pendents
es puguín recollir en aquests pressuposts de la Comunitat Autonoma i es pugui precisament dir, un cop aprovats i posada en marxa la seva execució, que aquestes
mancan ces han desaparegut.
Moltes gnkíes.

EL SR. PRESIDENT:
EL SR PRESIDENT:
Gracies, Sr. Vida!. Per al torn de replica, té la paraula el
Sr. Peralta.
EL SR. PERALTA 1 APARICIO:
Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sr.
Vidal, no, ho sent molt, peró no faré la replica pels altres,
perque evidentment la replica que jo pogués fer seria molt
diferent de la que faria qui l'hagués de fer, per tant, m'estim
més no fer-Ia. Senzillament faré la meya, que evidentment
és una replica molt poc replica, perque jo difícilment, després de la primera intervenció que he tingut i de la resposta
que ha donat el President, difícilment puc fer una replica
amb molta profunditat, no puc anar molt enfora amb aquesta
replica.
He de dir al Sr. President del Govern, que sobre el tema
del Pacte autonómic, quasi quasi m'ha conven<;ut que era
positiu, encara que no es tragués res, subscriure'l per poder
llavors dir, poder exigir, quasi m'ha conven<;ut, no m'ha
conven<;ut del tot, i, per tant, he de dir el mateix que vaig dir
en aquell momento Cree, sincerament, que el Pacte autonómic no va ser positiu, el seu resultat, després d'aquella firma,
no va ser positiu, aquest pacte, perque si ho hagués estat no

Gracies, Sr. Peralta. Per al torn de contrareplica, té
la paraula el Molt Honorable Sr. President de la Comunitat, Sr. Cañellas.
LA SRA. MUNAR 1 RIUTORT:
Per una qüestió d'ordre?
EL SR PRESIDENT:
Sí, per que em demana la paraula?
LA SRA. MUNAR 1 RIUTORT:
Per una qüestió d'ordre, Sr. President. Segons l'artiele 71, "si es fan aHusions que impliquin jildicis de valor
o ínexactítuds d 'una persona o de la seva conducta 11 ,
tendrem dret a tres mínuts.
EL SR PRESIDENT:
Aquesta presidencia entén que no hi ha hagut judicis
de valor, s'ha fet una contestació per part del Sr. Presi-
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dent de la Comunitat quant al debat que hi ha hagut, s'havia
acordat que per part del Grup Mixt hi hauria dos toros de
contrareplica i així s'ha fet. Gdcies.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Gabriel Cañellas
i Fons):
Gracies, Sr. President. Al Gijón, si fa falta, l'aplaudesc
fins i tot jo, perque no se sen ti tan tot sol, pero sobretot
perque hi ha vegades demostracions que parlant es poden
arribar a entendre, i amb la seva segona explicació, sobre
aquest doble joc o doble plantejament, que jo vull entendre
que no sigui amb dues cares, fet aquí, fet a Madrid, si continuam dialogant-ne, per ventura, l'arribi a entendre, perque
ara m'ho ha embullat una mica més. Miri, jo mentalment
repas i torn a repassar la meya intervenció sobre consells
insulars a Madrid, i crec que els vaig treure a llum intencionadament, perque es produeix una situació d'injustícia i
tractava de fer i deixar clara quina era aquesta injustícia, per
si, a un moment determinat dins les discussions financeres
que han de venir, podem arribar a trobar-los comprensió
suficient, per part del Govern central, per evitar-ho. Vull dir
amb aixo, que només ho vaig treure a llum a l'hora de demanar fins finan~ament perque els consells insulars puguin
dur a terme la seva feina, en general, i així vaig fer veure la
diferencia que encara existeix entre pluriprovincialitat i pluriinsularitat, perque si bé és cert que amb un percentatge no
complet es va assumir dins el darrer sistema de financ;ament
que nosaltres admetérem, perque era un avantatge sobre
l'anterior, perque hi havia una primera passa, no vol dir que
ens conformem, i hem de saber i hem de fer veure i hem de
manifestar que hem de fer encara la segona passa que és,
almanco, l'equiparació, i crec que tampoc no seria suficient,
hi haura d'haver una tercera passa, pluriprovincial no equival a pluriinsular, pluriinsular té més dificultats, pero si
aconseguíem aquesta passa, ho faríem. Ho tenim difícil, el
Grup Socialista, com sap, no ha presentat cap resolució en
aquest sentit, i la que nosaltres varem presentar no ens la
varen aprovar, pero aixo no ens desanima, ja hi estam avesats, sobretot si sabem que tenim suporto
És el mateix cas, hi dic per aquesta insistencia a pensar
que jo vaig fer plantejament de caire polític amb les meves
expressions dins el Senat, que vaig treure exactament a
col-lació les paraules del President del Govern quan va comprometre un financ;ament per als ajuntament, en tant que hi
ha compett~ncies compartides o concurrents entre govern
autonomic, consells insulars i també ajuntaments, i els ajuntaments no tenen finan~ament suficient ni per als serveis
públics ni per a, molt manco, aquestes competencies i, per
tant, creia que era bo i oportú, ja que millora la situació de
la nostra comunitat, treure a llum aquesta actuació. No vaig
plantejar en cap moment ni temes competencials, ni caracter
institucional deIs consells insulars, vaig anar per un altre
camí, tal vegada més fenici, pero per ventura en aquell
moment vaig pensar que era el més encertat.
Vull també especificar-li quin és el meu pensament respecte de com ha de ser l'autogovern de les Illes, si qualitatiu

o quantitatiu. Jo supos que planteja alXO avui aquí,
perque cara a la imatge exterior és bo qui fa una política insularista, fer aquest plantejament, per a mi la contestació és molt clara, és quantitatiu i al mateix temps,
qualitatiu, no són excloents, és a dir, en el compromís
electoral amb el qual creim que qualque dia ens repassaran si hem complit o no, diu que les illes menors han
d'assumir totes aquelles que tenguin capacitat per assumir, establertes a l'article 39, amb les condicions adequades; per tant és quantitatiu i al mate ix temps, desitj tant
que sigui qualitatiu que vaig a lluitar el maxim de finan~ament possible, cada competencia i a més un finan~a
ment extraordinari per al funcionament deIs consells
insulars, per tant quantitatiu i qualitatiu.
1 sí, sí li puc admetre que avui encara estigui pendent i que li agradi aixo de la asignatura pendiente, de la
nostra actuació i la nostra gestió, que no estigui completat el procés de transferencies, pero també voste ha de
reconeixer que en aquest moment esta suficientment
avan~ant i si tots ho volem i no hi ha gent que es dediqui -sembla que no, perque la veritat és que les darreres
discussions surten quasi per unanimitat-, per tant, és bo
de fer que aixo avanci. 1, per tant, en arribar el moment
d'aquest examen final, haurem aprovat, pero per parcial,
no haurem de menester fer un examen darrer.
Em demana com es disposara l'exercici d'aquestes
competencies; miri, com digui cadascuna de les lleis i
com estableixi la regulació que faci cadascun deIs consells insulars, cadascú que s'ho faci a la seva mida, perque no em toca a mi ser el jutge d'aquesta actuació.
Agraesc sincerament la seva intervenció i el talant
amb que l'ha duta a terme, com agraesc també la del Sr.
Peralta. Miri, vull fer una incidencia més en el tema del
Pacte autonomic, perque efectivament quan el varem
signar, i si no, repassin les intervencions, el signarem en
un sentit d'impulsar, que no hi hagués mai la possibilitat
que qualcú, amb esperit centralista o poc descentralitzador, perque no hi creuen, ni hi volen creure ni hi creuran, pogués dir mai, "com que vareu dir que no, com
que quan vos ho proposarem vareu dir que no, quan
trobarem una so lució vos hi negare u ", i sobretot pensant que aquest camí no exclo"ía qualsevol altre tipus
d'actuació, amb aquest esperit hi actuam.
1 en relació a ambdós, perque ambdós han fet referencia a l'altra intervenció, el POOT, tant de Menorca
com d'Eivissa, es troba a nivell de normativa general i
té un contingut identic al de Mallorca, més avanc;at,
més avanc;at perque va comen~ar primer un i després
l'altre i, per tant no és estrany que un vagi darrera l'altreo En aquest moment estan en període de consulta a
les illes respectives, si aquest període de consulta s'accelera, si s'exposa a informació pública després d'aquest
període no hi haud cap inconvenient perque tengui el
mateixa caracter de protecció, la mateixa eficacia a
l'hora de planificar que pugui tenir al seu moment el de
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¡lallorca, perque estaran tots fets en el mateix sentít i idenics.
Moltíssimes gracies a tots dos.
(El Sr. President repren la direcció del debat) o

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. President. Passam al tom d 'intervenció del
:Jrup PSM i EEM. Té la paraula el diputat Sr. Sampo!.
EL SR. SAMPOL 1 MAS:
Gracies, Sr. President. Sen yo res i senyors diputats, Sr.
Jresident del Govern de les Illes Balears. En el discurs d'ahir
'éreu balan~ d 'aquesta legislatura i per part nostra, a més,
~videntment, d 'escoltar-vos amb tota l 'atenció que pogué'em, i va ser difícil a estones, hem repassat també els discur;os amb motiu d'altres debats sobre I'orientació política del
::Jovern o de les sessions d'investídura. A pesar del que avui
1eu manifestat, jo vos he de dir que no aconseguíreu deixar
fe transmetre aquesta sensació de triomfalisme. Hem vist, al
iiscurs d'ahir la mateixa constant que s'ha repetít any rera
my: el senyor Cañe11as s'adjudica el merit de tot el que va
Jé i culpa a factors externs de tot a110 que va malament. 1
:1 discurs d'ahir no va ser una excepció, senyor Cañellas,
10més va faltar que el temps que parlaveu, les campanes de
a Seu repicassin a gloria. 1 per part nostra avui no voldrÍ:m caure en l'extrem contrari, en un catastrofisme facil , per
:ert, com el que el seu partít practica a nivell d 'estat, encara
:]ue per la nostra tasca d'oposició ens veim obligats a incidir
:n els incompliments del Govern o en les polítiques que
:onsideram negatives; modestament, pero, voldríem transmetre a la nostra societat un missatge encoratjador, d'esperan~a en el futur, que il.lusioni els nostres ciutadans a parti~ipar en la reconstrucció nacional del nostre país, a col.laborar en la recuperació de la nostra llengua i cultura, a practi~ar la solidaritat des del voluntariat social, a defensar el territori i el medi ambient, a treballar, en definitiva, per un món
més justo
1 ens hem de congratular que la nostra situació eco no mica
5igui millor que la de fa un any, fruit d'una bona temporada
turística, més que per la qualitat, per la quantitat de turistes
:¡ue ens han visitat. No hi ha dubte que la situació internacional, la inestabilitat política que afecta tots els paisos del
Mediterrani, de que parlaveu fa un moment, ens ha afavorit.
Iambé ens han afavorit algunes mesures del Govern Central,
les devaluacions de la pesseta i deIs tipus d 'interes, i per que
no, algunes iniciatives del Govern i deIs ajuntaments com el
Pla d 'embelliment de les zones turÍstiques o, amb matisos,
el sanejament d'aigües residuals i d'altres. Pero aquesta allau
de turistes que enguany ens han visitat, segurament, probablement ens visitaran els propers anys, no ens haurien de fer
oblidar la crisi que hem patit i que encara patim; perque, per
desgracia, pareix que alguns ja no recorden que hem vist les
orelles alllop, alguns ja obliden que no hem resolt els nostres
problemes estructurals, i que si superam la crisi económica,
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no és exclusivament per merits propis, sinó perque ens
hem quedat sense competidors, tanta sort que fa un
moment aquí heu desmentít que no tenÍeu res a veure
amb els atemptats pel nord d' África i amb la guerra de
Iugoslavia, perque hauríem hagut de felicitar els serveis
de política exterior del Govern balear. No només aixo,
sinó que el cost que pot tenir la sortida de la crisi, a base
d'un creixement desordenat, de consum de més territori
i de gastar els darrers recursos naturals, podria esser pa
per a avui i fam per adema.
1 no veim en el Govem balear, ni tampoc en alguns
ajuntaments governats principalment pel Partít Popular
i pel PSOE, una decidida intenció d'adequar el creixement económic a la nostra realitat insular, perque una
cosa són les grans declaracions d 'intencions , els estudis
ben pagats, les promeses electorals, i l'altra cosa són les
accions dühies del Govern . La teoria, el Pla Estrategic
de Competitivitat, que parla de reduir l'oferta turística,
de diversificació economica, de protecció del medi ambient,a la pnktica, noves urbanitzacions, camps de golf i
places turístiques a Muro, Santanyí, Calvia, Can Picafort, Manacor.. ., 30.000 noves places turístiques ja tenen
permís. Més de dotze camps de golf amb la seva oferta
complementaria s'estan tramitant. Nous camps de golf
a unes illes que han de captar, que han de mendicar
l'aigua per beure a la península, després d'eixugar els
pous deIs darrers pagesos que queden a Mallorca.
1 passa el temps i les promeses del senyor CañeIlas al
llarg deIs anys i en altres debats com el d 'avui omplen
mol tes pagines de diaris, pero cap del butlletí oficial.
Directius d'ordenació del territori, es troben pendents
des del 23 de desembre de 1987, aixo vol dir que el Pla
provincial d'ordenació de Balears de 1973 encara esta
en vigor, plans d'ordenació de l'oferta turística, en
parlava fa uns moments, els criteris foren aprovats dia
23 de febrer del 89, ara esta a exposició pública el de
Mallorca, el de Menorca i el d 'Eivissa, no se sapo El Pla
sectorial de pedreres, criteris aprovats dia 9 de novembre del 89. El Pla hidrológic, no sabem de qui és competencia, i tants d'altres, apareixen i desapareixen periodicament als mitjans de comunicació, pero no s'arriben
a aprovar.
1 unes illes que tenen un gran potencial per la seva
situació estrategica, pels seus espais naturals, pel dinamisme de la seva gent, no aconsegueixen escapar a la
condició de província, no arriben a consolidar-se com
un país amb majúscula, no tenen el més mínim pes en
el context espanyol, i no parlem ja d'europeu. 1 en part
aixo és atribuible a uns mals ja endemics, enquistats,
que han presidit la política del Govern balear. Mals que
parteixen d'una administració inefica~, ja n'hem parlat
en altres ocasions. L' Administració de la Comunitat
Autónoma, més que una eina al servei deis ciutadans,
s'ha convertit en instrument del Partit Popular. Conselleries i empreses públiques han contractat a dit, amb
l'únic criteri del parentesc o el carnet del partit. Les
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ijudicacions d 'obres i contractes es fan injustificadament de
¡rma directa, com ha constatat el Tribunal de Comptes, de
11 manera que les baixes obtingudes sobre els pressuposts
riginals són ridícules. Les subvencions s' han concedit norlalment en funció de la rend ibili tat electoral i no seguint
ns o bjectius polítics no partidistes. Els ajuntamen ts no
oden pressupostar les subvencions perque el Govern les
:.ljuclica discrecionalment en lIoc d' haver creat un fons ele
:>mpensació intermun icipal c1'aj udes als municip is més clerímits economicamenl. El res ul tat é que el Partit Popular
a teixit una teranyina que arriba a tots els racons de la
ostra societat. Associacions de joves, de majors, de mestres~s de casa, clubs esportius, empreses, reben l'ajuda o subenció en funció de tenir bo amb el Govem. Avui ja no són
lerits els estudis o l'experiencia professional. Com a princilis de segle, qui té bo, té accés a la funció pública, al treball
l'empresa pública, a la subvenció incondicionada. Qui no
~ bo, ha de competir amb desigualtat d'oportunitats, violales les regles que inspiren l'economia de mercat.
No sé si és agil la seva administració , pero és tan poc
IUmana, una administració que encara deu les expropiacions
or~oses als propietaris afectats pel tra~at de I'autopista i de
lOves carreteres. 5.000 milions de pessetes pendents des de
a anys a unes persones que, a més de veure mutilad es les
,e ves finques financien contra la seva voluntat el deficit
)úblic del Govern o les puntes de tresoreria invertides a
'nverbroker i Brokerval. Una administració que dóna prioriat a destrossar una carretera turística de muntanya, la carre,era Deia-SólIer, que era un vertader mirador sobre els pelyassegats de la Serra de Tramuntana, imanté la segona
:arretera en importancia de Mallorca, la de Manacor, en
mes condicions tercermundistes. Una administració incapa~
rintroduir un poquet de racionalitat en el consum d'aigua,
)ermetent l'especulació amb el recurs més necessari i escas
~ue tenim. Un Govem que no ha acceptat ni una proposta
je les que s'han presentat al Parlament per intentar reduir el
~onsum, i ha arribat a l'extrem esperpentic d'haver de transportar aigua des de la penín ula. 1 que es pot dir respecte
j'aixo, d 1ma despesa de 3.000 milions de pessetes anuals de
les quals prop de 1.000 miüons es perdran pels forats de les
canonades elefectuoses? Que es pot dir eI'una inversió de
1.000 milions de pessetes per trasvassar aigua ele Sa Marineta
i abans d'un mes ja es va haver d'atunr pel periU de salinització del darrer aqüífer més important de Mallorca? Que
hem de pensar de l'anunci de construir una presa a les fonts
ufanes que assecaria tots els pous de la comarca de Sa Pobla
i ele la mateixa Albufera?
Un Govern totalment responsable, com s'ha demostrat en
la Comissió d'Estudi, malgrat el grup majoritari hagi avortat
impunement el treball de la comissió ele I'adjudicació política del túnel de Sóller a una empresa insolvent, tercera en
puntuació ele les presentaeles. 1 per cert, senyor CañeUas,
encara esperam la part més important de la documentació
requer ida, que es va aprovar per unanimitat en comissió i ja
li anunciam una propo ta de resolució al respecte. Una admin istració j un Govem que pretenen comprar un eclifici J' edifici de Can Salas, per 397 milions quan tres anys abans n 'ha-

via costat nou. Un Govern que ha enterrat 400 milions
al cementiri de Bon Sossec únicament per les vinculacions deis pro motor amb destacats membres del Partit
Popular. Un Govern , tan agil que s'ha demostrat incapa~ per recuperar el Camí de Cavalls a Menorca o
aJudar els ajuntaments a garantir I LIS p{l blic deis accessos a les platges o que ha necessit.1t -escoltin bé- de clia
7 ele ln ar~ del 1991 a dia 30 de setembre del 1994, I'altre clía, per enviar el projecte ele desviació del torrent de
Manacor a la delegació del Mioisteri d'Obres públiques.
Senyor CañeUas, només se 'o recorda de Santa Barbara
quan trona , j a Manacor ba n tornat a patü les inu ndaci ons. Un govern que en uns anys ele congelació salarial
als fu ncionaris, en UDS anys el UD gran esfor~ economic
per part de tots els treballadors en general, practica la
solidaritat amb els seu s incondicionals. Augments entre
230.000 i 800.000 pessetes anua ls per als cap ele servei,
caps de elepartament i de gabinet. CompJements a fina l
d 'any, "bufa lldes ll , anomenades vulgarmen t, de dos
milions i mig per a alts funcionaris de carreteres. No hi
ha recursos economics per als mar ginats d aquesta societat, peró sí sucoses gratificacions pe\" als assessors i
funcionaris de confian~a del Govern, el sou deIs quals
triplica el cI'un administratiu. Uns marginats, per cert,
que trobam per tots els carrers ele Palma, a l'orgullosa
comunitat autonoma millor d'Espanya, com deieu ahir,
i avui hi heu insistit, mentre els centres d'acollida no
tenen el material més imprescindible per prevenir el
contagi de la sida, amb un govern que entén l 'atenció
als marginats com simple beneficencia i no com justícia
social. Quan assolirem el 0,7% del pressupost per desti nar al tercer món a les IlIes Balears? Perque de justícia
social era la renda mínima de reinserció, salari social o
com ti vuJgui dir que a la fi el Govern ha accedit a crear
en un any electoral esperem que la seva r~guJació es
faci per lIei, amb criteris objectius i amb participació
deis qui hi entenen, deis ajuntaments i de les entitats que
tradicionalment han impulsat el voluntariat social.
1 així, com a nivell estatal elurant uns anys les poIítiques impulsades han afavorit una nova dasse anomenada yuppis, beautifuL, jet set, en elefinitiva, una classe
d'especuladors que han perseguit I'enriquimeot facil, a
Balears aquesta mateixa c1asse ha trobat empara en el
Partit Popular. Aquí, com a Madrid, des de les administracions no s'ha promogut l'orgull per la feina ben feta,
sinó I'entronització deis anibistes. EIs nostres roldans
bergues, si no han jugat a operacions d'enginyeria financera s'han enriquit amb la compra-venda deIs nostres
e pais oaturals més privilegiats, enaltits per uns governants que els ban posat com a exemple a seguir. A Balears, I'interes social s' ha canviat pel guany personal. Els
valors tradicionals d 'aquesta t ena: austeritat labodositat,
paraula donada, s'han substitu'it per la justificació de
qualsevol actuació si d 'aquesta se n'obté un guany económic, maldament es faci malbé el patrimoni col.lectiu.
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D'aquí, Sr. President, que per a nosaltres sempre
existeix un cert regust amarg quan després de reclamar
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més competencies i més finan<;ament per a les Illes Balears
veim com les executa, com ho gasta el seu Govern. Aquesta
legislatura hem patit la desprotecció d'una part deis nostres
espais naturals, mentre el Govern s'omple la boca d'ecologisme i protecció del medi ambiento S'ha comen<;at a aplicar el
Pla de residus solids, amb la construcció de la planta incineradora, i el Govern no escolta el clam popular a favor de la
recollida selectiva i la reutilització deIs residus. Ni una pesseta destina el Govern balear a aquest capítol.
Pero encara més frustrant han estat les primeres accions
polítiques en materia d'ensenyament de la nostra llengua,
perque, Sr. Conseller, la pretesa llibertat d'ensenyament en
castella o en catala soIs existeix damunt el paper. Al nostre
entendre el Govern ha partit d'un error cabdal en afirmar
que vivim en una societat bilingüe, ja que la realitat és que
una part important deIs nostres ciutadans no entén ni s'expressa en la nostra llengua, i encara són més els que no la
saben llegir ni escriure, i el que no es pot afirmar és que
aquesta situació s'hagi produH espontaniament, que la societat elegeix lliurement la seva llengua de relació, que la llengua funciona amb criteris de mercat, perque aixo seria ignorar els segles d'imposició de la llengua castellana, la prohibició durant els anys de dictadura d 'usar el mallorquí, el menorquí, l'eivissenc, el formenterenc a les escoles, la propaganda oficial en contra de los dialectos, que ens ho deien
així los dialectos. Fets que han situat la llengua catalana en
clar desavantatge a ca nostra, totes aquestes qüestions no les
pot ignorar un govern que esta obligat a vetllar pel compliment de l'Estatut d'Autonomia, de la Llei de normalització
lingüística i de la mateixa Constitució espanyola quan diu
lila riquesa de les diferents modalitats lingüístiques d'Espanya és un patrimoni cultural que ha d'esser objecte d'un
respecte i protecció especials". Aquesta protecció especial no
sera efectiva sense un paper preeminent de la nostra llengua
a l'escola, a no ser que el Govern vulgui una població escolar
majorita.riament analfabeta en la nostra llengua, a no ser que
el Govern estigui d'acord que a un ciutada estranger, que ve
afer feina aquí, se li valorin i se li puntuln els coneixements del seu idioma i a un ciutada de Balears no. En aquest
nivell esta arribant la discriminació que per raons lingüístiques pateixen els ciutadans d'aquesta terra. 1, Sr. Cañellas,
per molt "mallorquí pages" que voste pretengui parlar al
Senat, i li vull dir que jo mai no he sentit parlar els pagesos
del meu poble com voste, el que aconseguira amb aquesta
política és que el mallorquí pages o ciutada mori amb els
darrers pagesos de Mallorca.
1 sentim vergonya, Sr. Conseller, en aquest any de l'Arxiduc, pel menyspreu cap a la significació de la seva obra, quan
veim el que es fa amb la carretera de Deia-Sóller, camps de
golf i urbanitzacions a Valldemossa, la nul'la defensa del
nostre patrimoni artístic i monumental o la indiferencia
front de la política d'extraccions d'arena a la costa nord de
Mallorca, per ventura haurem d'organitzar actes de desgreuges a la memoria del nostre arxiduc. 1 no han pogut esser
més negatives també, les primeres accions, fruit de noves
competencies assumides. En política de protecció de menors
en pocs mesos en menors s'han tancat diversos centres i
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desarticulat programes que donaven un bon resultat o
les produldes en materia de ferrocarrils, just al dia
següent de rebre les transferEmcies. Reducció deis horaris, que una contundent resposta popular ha obligat a
restablir, i I'anunci de retirar les estacions uns centenars
de metres de la Pla<;a d'Espanya, fet que for<;osament
repercutid negativament sobre I'ús del ferrocarril.
Ja s'ha parlat de la política de tras pass os de competencies als consells insulars. Projectes de llei imposats
per la for<;a deis vots, sense consens, en un tema tan
institucional, i sense la dotació pressupostaria suficient
perque els consells puguin exercir les competencies amb
dignitat i arnés mantenint tuteles injustificables per part
del Govern balear. Per cert, Sr. President, ahir no vos
sentírem parlar del traspas de competencies d'agricultura, ramaderia i pesca, fou un oblit o és que hi ha
problemes?
Pero on el Govern, i el seu President en particular,
ha demostrat un grau major d'ineficacia, al nostre entendre, és en la capacitat per resoldre els contenciosos
historics amb el Govern Central. En aquest capítol hi
voldrÍem dedicar la part més important d'aquesta intervenció. Aquests anys, practicament a tots els discursos
i pronunciaments públics, el President de les Illes Balears ha anat denunciant la discriminació que patim. Fins
i tot l'any 1991, a comen<;ament de l'actual legislatura
es marca uns objectius a aconseguir: finan<;ament més
igualitari que reconeixi el cost de la insularitat, assumpció de l'autonomia plena materialitzada amb la
reforma de l'Estatut del gener de 1991, inversions estatals a Balears, especialment en materia de carreteres i
compensació de les inundacions, i, finalment, la proposta d'aconseguir un estatut fiscal diferenciat per a les Illes
Balears. En el Senat, la setmana passada reincidíreu en
tots aquests temes, vegem-ne els resultats. Hem de recordar que el Govern balear i el Govern central firmaren
els acords de finan<;ament pel quinquenni (92-96), els
quals foren presentats com a positius pel Conseller d'Economia i Hisenda i pel mateix President per quan,
deien, s'havia obtingut un finan<;ament addicional incondicionat per a carreteres de 15.000 milions de pessetes. Pero una simple comparació en pessetes per habitant mostrava la injustícia que, una vegada més, patíem
els ciutadans de Balears. Front a les 27.730 pessetes que
cada ciutada de l'Estat espanyol rep anualment per
finanlSar les competencies assumides, els habitants de
Balears en rebem 21.600, si comptabilitzam els habitants
l'any 1991, aixo sense comptar el Fons de Compensació
Interterritorial, del qual n'estavem exclosos des de l'any
1989 i la desigual distribució deIs fons comunitaris.
19ualment, I'any 1992 Partit Popular, PSOE i Govern
central signaven el Pacto Autonómico, el Pacte autonomico Era la gran ocasió perque el Partit Popular, la
segona for<;a política estatal, amb majoria absoluta a les
Illes Balears, defensas el reconeixement del fet diferencial de les Illes Balears: cost de la insularitat, lIengua pro-
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ia, diversificació economica, pero ni una coma s'introduí
n el text deIs acords que fes referencia a les Illes Balears. Ni
na paraula que ens fes diferents deIs ciutadans de qualsevol
Itra comunitat autonoma. En res influí que el Parlament de
~s Illes Balears hagués aprovat, mesos enrera, la proposta de
eforma de l'Estatut d'Autonomia que encara es troba penent de tramitació al Congrés deIs Diputats. De res no servia
quella voluntat manifestada pels representants deIs ciutadans
e les Illes Balears. El Pacte autonomic del PP i del PSOE
ra una reedició del café para todos, encara pitjor, que preén tancar la possibilitat d'accedir a I'autonomia plena se.uint els mecanismes que preveu la Constitució. 1 cap repreentant de Balears, tant del Partit Popular com del PSOE
nfluí als seus partits perque aixo no fos així.
1 si aixo no bastava, d'aquelles 33 noves competencies
.nunciades fruit del Pacte autonómic, les quals havien de
loblar el pressupost del Govern Balear, dos anys i mig més
ard, n'han arribat sis, sis i una ampliació. On són les 33
lOves competencies? Quines dificultats impedeixen la seva
ransferencia? Per que el Govern no ha comunicat al Parlanent les causes d'aquest retard? Ens han instat a la formació
runa voluntat comuna per fer realitat els traspassos? Res de
·es. 1 vet aquí que sense esser capa<;os de resoldre ni un
1'aquests contenciosos amb l'Estat, durant el debat sobre
l'orientació política del Govern de l'any passat, el president
:añellas insisteix en la demanda d'un estatut fiscal. 1 aquest
;oncepte, un regim fiscal diferenciat per a les Illes Balears,
1 imatge del que tenen les Illes Canaries, s'ha convertit en la
Jandera del Govern Balear durant un any. Un any de grans
jec1aracions, de pagines de diaris, de reclamar la complicitat
l'associacions d'empresaris i de sindicats, pero un any sense
;oncretar cap proposta, sense remetre al Parlament una
?roposició de llei que materialitzi les justes aspiracions de
Balears i, una vegada obtingut el consens que l'oferim, i
~stam segurs que es produiria, presentar-lo al Congrés de
Diputats per a la seva tramitació tal com s'ha fet amb la Llei
:lel regim económic i fiscal de Canaries.
1 és quan un ja no sap si en realitat el Sr. Cañellas té més
¡nteres a denunciar la discriminació que pateixen les Illes
Balears que a resoldre aquesta discriminació. Encara que la
realitat és que el senyor Cañellas i el Partit Popular s'han
mostrar impotents per negociar la solució deIs nostres problemes davant l'Estat. 1 l'exemple de tot el que hem dit el
trobam en la tramitació de la modificació de la Llei de l'IVA
en el Congrés i Senat. Facem historia, després del compromís arribat en el Congrés entre Convergencia i Unió i el
PSOE d'introduir la rebaixa de l'IVA en el transport entre
les llIes Balears i la península, sense que els diputats del
Partit Popular s'haguessin adonat que aBo ens afectava, Conseller d'Economia i Hisenda i senadors munten una parafernalia propagandística durant la tramita ció de la mateixa llei
al Senat. Grans titulars on, una vegada més el Partit Popular
és l'únic defensor deIs nostres interessos, i a l'enemic exterior, en aquesta ocasió, s'hi sumen els insolidaris i egoistes
catalans i els ingenus del PSM, que havien cregut que Convergencia i Unió ens defensaria; peró la realitat és molt
distinta: gracies a la mediació i a uns pactes polítics d 'una

for<;a política mallorquina, el PSM, que aprofita un
moment polític molt especial en la correlació de forces
polítiques estatals, en el projecte de llei de pressuposts
de l'estat per al 1995, es contempla la reducció de l'IVA
en el transport per a les Illes Balears, a més de la reducció al 6% de la tributació per a hotels i restaurants de
maxima categoria. Que aixó, Sr. Matas, encara no és un
regim fiscal diferenciat?, cert. Que no ens regalen res i
aspiram a molt més?, d'acord. Pero m'hauran de reconeixer que, a més de la importancia economica que té
aquesta reducció, de 3.000 a 4.000 milions de pessetes,
hem aconseguit una fita important: per primera vegada
un govern central reconeix el cost de la insularitat i
acorda unes mesures polítiques per comen<;ar a corregir-lo. 1 per molt que els dolgui, senyores i senyors del
Partít Popular, aixo s'haura aconseguit gracies a l'esfor<;
i als acords polítics del PSM amb una for<;a política
que per unes circumstancies molt concretes en aq uests
moments té un pes important en la política estatal.
Senyores i senyors diputats, un govern responsable ha
de deixar les bregues partidistes quan estan en joc els
interessos generals del seu país. 1 comen¡;am a pensar
que al Partít PopuLar li interessa més la reivindicació
permanent i la confrontació política que no la solució
deis problemes, de fet la jntervenci6 del senyor Cañellas
en el Debat ele les Autonomies al Senat anava més dirigida als electors de Balears que no a aconseguir bons
suports polítics; perque en política no basta tenir raó
i defensar-Ia amb contundencia, sinó que es necessita la
negociaci6 i el pacte. 1 aquí és on radica el problema
del Partit Popular, el problema de les Illes Balears, que
no té contrapartieles per negociar. Ho deia el Conseller
d'Economia i Hisenda en un article publicat aquest
estiu: "Com és que a les Can aries varen poder negociar
amb Madrid un estatut fiscal tan beneficiós mentre a les
Balears no va ser possible?" 1 afegia que ens feien falta
dues condicions: "armes per negociar i consens". Aquest
és el punt clau per negociar, el punt clau del debat:
armes per negociar. Armes polítiques que ten en Catalunya o les lIles Cal1aries. Armes poIítiques que només
són que la independencia eI'u ns diputats i senadors que
no deuen disciplina ni obediencia al Sr. González o al
Sr. Aznar. Diputats i senadors que tenen les mans lliures
per negociar els vots d'uns pressuposts generals de l'Estat, de les Ileis més importants i, si és necessari, de la
mateixa investidura del President del Govern de l'Estat;
pero i els diputats i senadors del PP i PSOE de les Illes
Balears, tenen aquesta llibertat? Senyo res i senyors
diputats, senadors, que n 'hi ha de presents, no tenen
aquesta llibertat perque el vot no és seu, el vot deIs
diputats i senadors del PSOE i del PP no és deIs ciutadans de Balears, és del Sr. González i del Sr. Aznar.
D'aquí que les llles Balears tenguin tan poe pes
polític en el eonjunt de l Estat. Aquesta és l'explicaci6
que el. nostre president passi desapereebut ja sigui en el
debat al Senat i maldament es declari el més nacionalista d'aquesta terra en grans declaracions públiques, i

d

DIARI DE SESSlONS / Núm. 119 / fas cicle 2 / 4, 5 i 6 d'octubre del 1994

maldament es permeti veJ.leltats independentistes, fins i tot,
en conferencies per devers la península. La reaJitat, la lIi~ó
que el PSM els ha donat i que els nostres ciutadans haurien
d'aprendre és que pot aconseguir més una for~a política
mallorquina, que no depen de cap disciplina exterior, encara
que no tengui representació a Madrid, que tot un Partit
Popular amb majoria absoluta a Balears i segona for~a política estatal.
En definitiva -i acab , Sr. President- senyores i senyors
diputats, aquests exemples, juntament amb el repas de promeses incomplídes, proposits frustrats del senyor Cañellas al
llarg d'aquests dotze anys, posen en evidencia la ineptitud,
la impotencia del Govern balear per resoldre els problemes
que tenim plantejats. El Govern balear, conservador, no ha
estat una bona eina política per treballar la nostra autonomia. El Partit Popular és un tap que evita un desenvolupament
equilibrat del nostre país. 1 el senyor Cañellas, com a President del Govern balear, ha estat un mal negoci per als ciutadan s de les Illes Balears.
1 per acabar aquesta intervenció, Sr. President, -un minut,
per favor-, no voldríem acabar amb una idea negativa, sinó
que voldríem que de les nostres crítiques es deduís que les
coses poden millorar. Tenim un gran potencial huma, de
gent treballadora i honesta, que encara creu més en la paraula donada que en una escriptura pública. 1 pot ser que
aquests anys passats, alguns s'hagin deixat enlluernar pels
doblers tacils, pels especuladors que han fet malbé una part
important deIs nostres meravellosos paisatges, pels qui ens
volien fer renegar de la nostra Ilengua, cultura i tradicions,
pero crec, estic conven~ut que tornam a veure en sectors de
la nostra joventut i de la nostra societat la inquietud per les
desigualtats social s, la Iluita pel medi ambient, el respecte a
les nostres tradicions. 1 torna a renéixer l'estima pels nostres
productes, l'orgull per la feina ben feta , i aquesta ha de ser
la nostra for~a, la confian~a de la gent amb les propies possibilitats, la recuperació de l'autoestima com a poble. La
voluntat de reconstruir la nostra nació. 1 només aquesta
voluntat, polítieament traduida en suport a organitzacions
polítiques propies i independents, ens permetra superar els
problemes políties i deixar de ser la darrera de les províncies espanyoles.
Moltes gnlcies.
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referesc, desfavorables per a un grup, es va crear, en
aquesta comunitat, una mica entre tots, la sensació que
les coses canviaven, que el protagonisme passava d'un
grup a un altre. Davant el fet que algú havia fet fluix i
algú havia fet fort, es creava un nou Iiderat. 1 n'hi ha
hagut que al llarg d'aquest temps han fomentat aquesta
¡¡·lusió. Gracies a Déu que hi ha el porta ve u nacionalista. Seré molt dur, fins i tot m'han anunciat la prova del
algodón. Personalment procur dutxar-me tot el que faci
falta , tant al menjador com a la sala bona, i també a
totes i cadascuna de les peces d'aquest govern i d'aquest
grupo
Que ha passat al lIarg d 'aquest temps? Que ens ho
hem arribat a creure que hi havia una alternativa, i fins
i tot la consideravem ben rebuda, perque el partit que
representa el Sr. Sampol, PSM 1 EEM, es solia venir
distingint per fer una serie de plantejaments deIs quals ,
gairebé, mai en podies despreciar-ne cap. Solien ser
plantejaments, més bé, de tipus polític, i quan die polític vull dir plantejaments de política general: analitzar,
treure'n conseqüencies, i jo esperava que avui, després
de tants anuncis, després de tan de bombo aixo fos una
realitat. Pero passa com aquells globus, que a for~a
d'inflar-Ios, de cop i volta, esclaten. Ha esclatat el globus, no tenim res que debatre. No tenim res que debatre
perque avui, a un plantejament d'una serie d'actuacions,
és cert que el partit, el PSM, ha plantejat totes aquelles
qüestions sobre les quals alllarg d'aquest mate ix temps
ha mantengut postures diferenciades.
Així mateix n 'hi ha hagut algunes que no, així mateix ha coincidit que la situació economica és més bona.
1 és cert i té raó, i és per tres raons fonamentals -ja ho
hem dit abans, no és res nou. Situació internacional,
mesures de devaluació necessaries a la pesseta, no voluntaris -les varen retardar tres anys, aquestes mesures,
varen haver de sortir de tots aquells indrets on la nostra
economia estava perjudicada perque es retardava aquesta
mesura per una qüestió de prestigi d'imatge d'un governanto 1 se'ns manifestava una vegada i una altra també
que no era necessari en absolut, que la pesseta estava
forta, que era valenta, que estava fíns i tot guanyant
posicions al mercat monetari europeu. Fins que, com el
globus, també va fer pum, i llavors no va bastar una,
n'hi va haver tres de devaluacions reiaIs.

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Sampo!. Té la paraula el President de la
Comunitat.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Gabriel Cañellas
i Fons):
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Al llarg deIs dies que
han precedit aquest debat, i quan die deIs dies que han precedit aquest debat em referesc no als dies immediats, sinó
exactament des del dia que va acabar el debat de I'any anterior, amb els resultats que hi va haver, amb els resultats, em

t

Pero si jo Ji reconec que és cert que la situació internacional té una influencia, si jo 1i reconec que les devaluacions tenen una influencia, no només en el turisme,
han fet més competitiva la nostra indústria, i ens permet
treure més productes agraris als mercats internacionals,
i hem entrat, per primera vegada, a Alemanya, amb
productes agraris d 'aquí -cosa que no havíem pogut fer
maL
Si voste reconeix que també els governs i els ajuntaments hi tenen, hi han tengut, hi han fet una actuació jo no crec que voste pugui negar avui -almanco no ho
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gui negar sen se acudir a fer un excés de demagogia- que
s'hagin arreglat problemes estructurals. Jo crec que molt
contrari, la situació d'aquesta comunitat és la que és peres'han arreglat molts problemes estructurals alllarg d'aests anys. S'han arreglat una serie de problemes estructus perque hi ha hagut voluntat -i no dic voluntat només del
Ivern- jo reconec voluntat conjunta de la societat, voluntat
1junta deIs ajuntaments, sense color polític, voluntat conIta de les associacions empresarials, voluntat conjunta de
institucions laborals, voluntat conjunta de tots aquells que
tenien alguna cosa a dir, fins i tot del Govern, perque una
ie de problemes que havien estat la base fonamental, fins
li, d'un creixement desordenat -i quan dic un creixement
;ordenat puc dir urbanístic, pero també puc dir hoteler,
-o també puc dir industrial- vagi aturant-se.
Voste planteja el fet de noves urbanitzacions, el fet de
ves places turístiques. Voste sap ben cert que les noves
.ces turístiques estan congelades, voste sap ben cert que
¡e'n crea alguna és perque, atenent un decret d'anul-lació,
~cisament de les que estaven autoritzades, si no es compliuns terminis -no s'havia pensat mai aquesta possibilitat-,
s terminis mínims, quedassin anul-lades. Voste sap que,
- ventura, hi ha gent que fa nous plantejaments de camps
golf, pero també sap que es cancel, len autoritzacions cada
, i es demostra, precisament, que són, aixo del que voste
lueixava, simples especuladors d'un paper, i no desenvoluiores de noves alternatives turístiques.
1 voste és conscient, de la mateixa manera, que si no hi

les directrius d'ordenació territorial, si surten les direclS sectorials d 'una en una -no em demani el pla hidrologic
-que no és do mini meu- ...
1 aixo, a voste, li pareix una administració inefica¡;, insment partidista i per, amb exclusivitat, dedicar-la a obres
contractacions fora del que és normal. Tengui la bondat -que les paraules s'han de triar amb suficients condicions
garantia pel que les escolta. Voste té, estic segur, el resum
Tribunal de Comptes de l'any 91, que és el darrer que ha
tito Voste miri a veure si comparteix les mateixes manifesions que voste. Voste miri si -molt al contrari- demostra
! hi ha un perfecte creixement amb ordre i establiment.
ste faci comparacions amb el que passa a l'Estat. Voste
i comparacions amb les altres comunitats, i arribara a la
lclusió que encara hi ha molt per fer, pero que d'alguna
nera es reconeix, en aquest informe, expressament, que no
ha hagut anomalies en la selecció deIs funcionaris, que
3. la seva comptabilització és correcte, que les subvencions
~ atorga la CA.LB. han aplicat correctament la normativa
'ocediment previst de publicitat, concurrencia, objectivitat
Jlicació pressupostaria. Que voste no ho vulgui reconeiés que esta en condicions de fer manifestacions més
rtunades que les del Tribunal de Comptes.

Pero li diré alguna cosa més. A mi no em pot atribuir ser
tidista. Un representant d'un partit polític, que governa
ajuntament, i quan una associació va a cercar una subven, concedida i atorgada, com s'havia fet tots els anys, li
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diuen: "Ve el President perque 1'heu convidat? 11 11 Sí" .
liNo hi ha taló" -i el taló estava damunt la taula. "Voleu
el taló? Tornau enrera la invitació al President. Ve el
President? No hi ha taló " . Vostes tenen responsabilitats
de govern directes en aquest ajuntament. Aixo és partidisme, aixo és electoralisme -bé, aixo és errar-se de mig
a migo Gracies a déu. No voldria res més que en fessin
moltes més com aquestes, perque no importaria que
féssim campanya -ja la fan vostes mateixos. Govern
compartit amb el PSOE, logic, pero vostes hi tenen una
actuació importantíssima, de suport i de Govern. Aixo
és fer electoralisme.
És exactament el mate ix que la referencia que ha fet
sobre com es maneja l'associacionisme des del Govern.
Hi ha un decret regulador, i aquest decret regulador
s'acompleix, i la prova és que si ho reconeix -i ho ha de
reconeixer. 1 sobretot no em trobara cap cas de gent que
hagi vengut a sol, licitar, per la via que sigui, i del color
polític que sigui, una ajuda i si ha estat en les nostres
mans, per clientelisme polític, no se li hagi donat. Perque no hem actuat aixÍ mai, ni amb les associacions, ni
amb els ajuntaments, pero hi ha ajuntaments que, després de quatre anys, encara no en conec el batle. Vaig a
anar a una inauguració a un ajuntament del seu partit,
i quan vaig arribar vaig haver de demanar "em voleu dir
qui és el batle, que no l'he vist mai" i s'amagava, perque
sabia que tot el que havien fet alla s'havia fet, fins i tot,
en contra, bombardejant -i perdó per l'expressió- qualsevol iniciativa d'inversions en el seu poble que poguessin
provenir del Govern.
Jo estic segur que si ho demana als seus ajuntaments
no podra dir que tots siguin iguals perque, gracies a
déu, en el PSM, no tots actuen de la mateixa forma.
N'hi ha que saben deixar de banda la qüestió partidista,
i acudir, quan hi ha una necessitat, i plantejar-Ia, i
seure'ns colze amb colze i discutir els problemes del
municipi. Pero n'hi ha algun que s'amaga.
Després ha fet una relació deIs temes que són els
temes estrella: la carretera Deia-Sóller. Jo puc admetre
que a voste no li agradi, pero és una responsabilitat per
a aquells que governen mantenir una activitat economica
d'uns municipis que viuen, fonamentalment, del turisme
que passa per aquesta carretera, als quals els esta vedat
qualsevol altre desenvolupament, de cada vegada més_ 1
jo voldria saber que m'haurien dit en aquest Parlament
si un autocar, en el collet de davallada cap a Sóller,
hagués tengut el més mínim accidento Jo li as segur que
cada matÍ m'encoman a aquell que m'he d'encomanar,
pero també tenc un record molt especial per aquells que
condueixen els autocars per aquella carretera, i només
desitj que s'acabi quan abans millor, que quedi en les
condicions més adequades possibles perque una actuació
economica com és el turisme d'aquella zona no es vegi
perjudicada per un -si és prou ambiental o massa poc
ambiental- projecte que ha sofert tot el que ha sofert
perque es pugui dur a terme.
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No entraré en cadascun d'aquests punts perque crec que
són la lletania logica de les manques des de la seva optica no des de la nostra. No repetirem el debat de sa Maríneta",
el debat deis mílions de l'aígua, els debats del torrent de
Manacor -que podríem tractar, pero no hi vull entrar- perque és massa trist veure com un projecte a l'any 90 va ser
rebutjat per un poble i ara diu al Govern que no va ser prou
rapid per presentar el projecte i dur-Io a terme.
Una nova c1asse social. la hem inventat qualque cosa
nova. Jo no ho puc admetre. Aixo és el recurs ficil que cada
vegada tenen, com a grup, aquells que no admeten, en economía, que hi pugui haver una participació activa de la societato A vostes, el que els passa, és que, economicament, estan
ancorats, pero total i absolutament en un socialisme autogestionari, i no s'atreveixen a dir-ho clarÍssimament. Vostes són
tan negativistes com es pugui plantejar des del tema eco nomic i en el tema social, perque, qualsevol actuació que hi
hagi, immediatament surt la veu opositora de vostes i deIs
qui els enrevolten. 1 en aquests moments, si volem que el
futur sigui de progrés, l'actuació ha de venir pels que han de
donar seguretat jurídica, i vostes en donen tanta que, sistematicament, a tot diuen que no. Fins i tot quan els passa
qualque cosa per malla, sense acceptar el que esta establert
a les Beis, sense acceptar el que vos tes mateixos han acordat
als ajuntaments i als municipis, ho obliden i, per electoralisme, o per aquesta deformació mental, continuen dient no, i
en lloc de donar seguretat jurídica, creen inseguretat jurídica. Pero quan són els seus municipis, -alerta!-, alla ja no és
igual, en els municipis on governen es pot parlar de tot, es
pot fer tot, es pot plan tejar tot, i no hi ha claus en lloc, ni en
els més, ideologicament, ferms.
Avui, si volem que hi hagi un desenvolupament economie, hem d'impulsar confian¡;a a tothom. 1 sap quin és, el
sentiment qui hi ha avui pel carrer, quan algú ve a plantejar
qualque cosa? "Escolta, tenc aquest projecte, i que em diran?
1 amb qui m'hauré d'enfrontar? 1 qui s'hi oposara? Amb qui
hauria d'anar a parlar?", "Vagi a parlar amb l'oposició, a
veure que li diuen". 1 sistematicament, immediatament que
s'anuncia qualsevol projecte, hi ha un "no" pels morros. Pero
després demanen creació de riquesa. 1 que s'ha fet? 1 demanen que ha passat amb l'atur. 1 parlen de veure com aixecam
el nivell de vida. 1 fins i tot parlen de la qualitat. Miri, el
problema és que són massa fonamentalistes -no com els del
nord d'Áfriea, amb l'escopeta amb la ma-, pero són fonamentalistes. No tenen més que una serie d'idees fixes, sense
justificació. L'únic argument de justificació que posen sera
sempre defensa del territori d'una manera general, pero
mentre els convengui a vostes. Aixo els impedeix tenir una
línia clara de conducta. On volen que anem? És més facil,
molt més senzill, quedar amb aquesta postura de negativitat.
Miri, a voste sí que li respondré. No m'adjudiqui els
problemes, no me'ls adjudiqui, ja sé que la responsabilitat
sempre és del Govern. El problema deIs horaris del tren.
Voste sap ben bé que el problema de l'horari del tren era
una problema d 'una discussió d 'un conveni col-lectiu a un
moment determinat d'una transferencia de competencies, i
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tan prest com els obrers i treballadors d'aquí es tragueren de damunt les orientacions que venien d'una altra
banda, va estar resolt el problema del tren. Jo crec, i ho
puc admetre, que voste tengui una orientació, una
impressió distinta del que ha de ser el Parc de les Estacions. Jo ho admet. A voste li agradaria que l'estació fos
a un lloc, a un altre li agradaria que fos a una altra
banda. AIgú ha de decidir, nosaltres hem fet un avan<;
que sortíra a informació pública, i llavors voste podri
tenir tota la mateixa informació amb la qual nosaltres
haguem pres -i qua n dic nosaltres dic d'acord Ajuntament i Govern- una serie de mesures que permetin fer
qualsevol solució, perque no hi ha solucions viables si
els tallers han de quedar a la Pla<;a d'Espanya, no hi ha
solucions viables si totes les insta¡'¡acions que avui són
alla han de quedar. Podran discutir estació d'autobusos
sí, estació d'autobusos no, estació de ferrocarril aquí,
estació de ferrocarril alli, pero si volem tenir un parc
tota la resta se n'ha d'anar, i és la única decisió formal
i ferma que s'ha presa. Després preparar un esborrany
que pugui ser sotmes a informació pública. Llavors.
Mentre, no faci tanta demagogia.
Contenciosos historics. Sí que ho són. N'han donat
molta de tinta, n'han feta gastar molta de tinta, i moltes
paraules, i molta saliva. Pero miri, el que no pot fer un
Govern és quedar-se aturat. Mai, almanco mentre jo hi
sigui. 1 és cert, em poden adjudicar que el nostre govern,
en contra d'altres del Partit Popular -ho dic per aquesta
raó de dependencia absoluta deIs dictats de centralisme
popular de Madrid. La nostra comunitat, en contra del
que opinaven altres comunitats, va signar el pacte de
finan<;ament. 1 el va firmar perque hi havia una serie de
raons positives, i más vale pájaro en mano que ciento
volando. 1 aquí no val aixo de l'I.V.A., aquí es va reconeixer per primera vegada aixo de la insularitat, pero
rebaixada amb un poc d'aigua al 50%, pero va ser la
primera vegada. Al Sr. Forcades, i llavors a aquest senyors, els va costar moltes reunions. Va ser la primera
vegada que es va entendre que hi havia una organització
distinta -i no die administrativa, Sr. Vidal. Una organització distinta, una situació geognHica distinta. 1 arnés
a més es reconeixia i es contrarestava aquell error historic que va fer deixar-nos, a un moment determinat, per
canvi de postura deIs responsables, perque s'havia negociat d'una altra manera -i sé que aixo no ho podré demostrar mai- la finan¡;ament de carreteres, aquella famosa actuació de convencer-los que les nostres carreteres -que ens va durar nou mesos- no passaven per cap
altra comunitat.
Pero immediatament resolt aquell problema, aquell
dia, en aquella hora, amb aquella signatura, torna a
modificar-se la situació de carrete res per a la resta d'Espanya i tornam a quedar en inferioritat i, per tant, tornam a obrir la negociació, i no la tancarem fins que
estigui resolt.
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el mateix que el pacte autonómico la ha
• amb els insularistes. Voste em va sentir,
És trclarament la postura que no era la millor
hem ~ entre aixó o res, valía la pena demostrar quí és
aql"cadascuna de les postures, valía la pena veure si
"u també ens tancavem a un fonamentalisme de tot
que hauria estat res, o si ajudavem a algú a punyir, a
' ~', encal~ar que aquest desenvolupament fos possible. No ha
estat massa el que hem aconseguit fins ara. El que més ens
preocupa de tot no és la dificultat que tenim a l'hora de les
negociacions -aixo és normal quan dos s'asseuen a discutir,
les postures comencen tan separades que, després, a poc a
poc, s'ajunten. la hi ha competencies transferides, i ara n 'hi
ha un altre grapat que podran anar a una pro pera comíssió
mixta, si aquests dies s'acaba la negociació. A mi em va preocupar molt més l'actítut del debat del Senat. Aquesta sÍ.
Alla aquell que podía impulsar o donar una dítada de mel a
aquesta impulsió, no va voler entrar en el joc, í no dic en el
meu, perque, escolti, la queixa del pacte autonomic va ser tret de dos casos que no el tocaren, possíblement perque no
els afectaven- unanime deis presidents socialistes, de qualque
president nacionalista i deIs populars. No hi va haver ningú he de fer una excepció, tal vegacta la única comtm itat que va
ser més contemporitzactora en aquest tema', encara no sabem
per que, perque no té cap motiu per ser-ha, només és que,
tal vegada, és el President més tendra, més recent, o un deIs
més recents, va ser la Comunitat de Múrcia-, els altres, tothom, va dir al President del Govern que aixo no caminava.
1 aquesta és la lamentable actitud de la que ens queixam.

pugui
no s'h
al con
que s'l
ques'
ra'

Jo li deia al President del Parlament -pero em va dir que
no ho podia fer- Cjue tal vegada aquest debat que feim avui
s'hauria d ' haver desenvolupat de la mateíxa manera que ho
ha fet el de Madrid i aixi sabrien que éso Un debat 011 cadascú exposa el seu pensament, i una vegada acabat surt el President del Govern i diu jo els don totes les gracies per ser tan
positius, no passin molta pena, ho assumirem, ho examinarem, ja veurem que farem, i s'asseu. M 'hamia agradat veure
la cara que haurien fet caclascuD de vostes, senyors portaveus, si jo hagués assumit una postura semblant a aquesta.
Regim fiscal. Jo vull tornar a insistir en un tema que em
preocupa. Voste ha reclamat una lIei. Jo vulI tornar a insistir
que si no em deixen altra so lució , nosaltres l'aportarem,
aquesta llei. Pero m'agradaria més que, en aquest conjunt de
discussions i dialegs que hi pugui haver dins la comissió que
esta creada per debatre el tema del Pla de Competitivitat,
poguessin sortir, almenys, la línies mestres de consens d'aquesta llei, perque ningú no pugui taxar a aquesta actuació
el caracter de partidista. De totes formes, si el consens fos de
vostes la presentin, ja l'esmenarem, la tendran tot d'una
aquí.
1 ara em permeti ser dolent a jo. Els grupets no serveixen
per res -i quan dic grupets em referesc a partits polítics tot
sois, petits, que no tenen un grau d'infIuencia. No s'apuntin
els merits de I'LY.A. No. Miri, voste es podria apuntar el
merit de I'LV.A. si a la discussió de la Llei de l'LV.A., el Sr.
Roca, de CiU, empes per vostes, hagués votat les esmenes

deIs nostres senador o, m' és igual, les seves. Ens haguessin demanat que retirassim la nostra i ells la votarien. Miri, aquest tema de I'IVA va arrancar en els pressuposts de l'any passat, quan varem ser alla ens varen
dir "aixo no és d'una llei de pressuposts, com que hi ha
la Llei de l'IV A, esperin la Llei de l 'IV A ". Quan anam
a la Llei de l'IVA i ho presentam com a comunitat,
perque ens corresponia, al Senat, ens diuen "no, aixo,
miri, no importi el que hagi dit CiU a Menorca a la
campanya, no importa el que hagi dit el PSM, no importa el que hagi dit ningú, no importa el que hagin defensat aquests i aquells, perque tots anavem, més o menys,
pel mateix camí." És que ara resulta que no podran dir
que és conseqüencia de la influencia d'un grup parlamentari petit que no té cap tipus de representació perque aixo que CiU els representi, és tant com que el
sol representi la Huna, no s'avenen, és una relació comercial de pura amistat temporal per unes eleccions, per
uns vots. És dir, quasi quasi "miri, jo 1i aport els vots, i
voste em fa un favor." Pero, a la fi, on hem anat a parar? A que, ara, com que la Llei de l'IV A. no ho va
poder fer, ho farem nosaltres tot soIs, CiU. CiU, en nom
del PSM imposara al grup socialista -s'estan rebaixant
vostes-, els imposara passar per l'IVA.
1 quan surti la reforma de la Llei de Costes? On
aniran, vostes, amb aquest pacte? No, ja van vius, ara no
és el PSM, ara és el Greenpeace, i no sé qui, que 1i
demana -en un bon compromís els ha posat, que els han
demanat que facin retirar la proposta de la Llei de Costes. Ave Maria Puríssima, els grups petits! Que no veu
que, essent gros, ja ve justo Miri, David n'hi va haver un,
pero que es sapiga, la historia no s'ha repetit pus mai,
i moltes vegades hem arribat a pensar que només servia
perque convenia per exemple. Aixo són bregues partidistes. Aquí vostes han fet una renúncia als interessos
generals d'aquesta comunitat per protagonisme partidista, en lIoc de for~ar -si tenien tanta for~a- que fos a la
Llei de l'IVA, i hagués quedat per sempre, no ho haguessin remes als pressuposts que ara han trobat que, en
virtut d 'una sentencia del constitucional a la Llei de
Pressuposts, no pot canviar una cosa com aquesta, i ara
han de treure una llei d'acompanyament deIs pressuposts per poder defensar aixo.
Mentrestant, sap que vol dir, senyores i senyors? Que
amb aquest partidisme, amb aquesta pressió tan forta
que vostes han fet, amb aquest exit deIs grups petits que
tenen aquest importancia tan tremenda, hem perdut per no dir una expressió un poc més grossera- un any i
migo la ho podríem haver tengut, i jo li hauria alabat
perque, miri, les coses bones no importa qui les fací. A
mi res m ' hauría agradat tan com veure él grup socialista apuntar com a própies les resolucions de la pluriinsularitat, del finan~ament, del regim fiscal... al debat
del Senat. M'hauria encantat. Hauríem pogut dir que
anavem de la ma, per una vegada, per bé d'aquesta
comunitat. Ni senyes, ni una. El meu grup les va presentar. El País Basc ho va entendre. 1 el grup catara ens ho
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ha retardat una aItra vegada, amb un compromís de posarho perque hi havia un tema de foralitat, que afectava una
altra conclusió -justament varem tenir la mala sort de posar
tots els punts que tenien el mateix tipus de conc1usió a la
rnateixa resolució, i el tercer punt, el c, afectava les comunitats forals, i la Mesa, a la vista que hi havia tantes actuacions
va decidir votar les resolucions en conjunt i no per punts.
Mal negod ha fet aquest poble amb un govem com el
nostre. Pero encara pot millorar, perque el que és més important és el potencial huma d'aquesta comunitat, i és veritato És important que la gent no es deixi enlluemar. Algú ha
parlat aquí, avui, d 'allo d'enganar uns i els altres, mai, tot el
temps, poc temps .. . i ara ens parlen d'enlluernar. És veritat
que hi ha una inquietud en el nostre poble per les desigualtats socials, i un orgull, l'orgull que té el meu grup, l'orgull
que té el meu govern d'haver fet possible, al llarg de totes
aquestes legislatures, tot el que ha fet i deixar-ho preparat
per continuar-ne fent molt més. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. President. Té el seu tom de replica el Sr.
Sampa!.
EL SR. SAMPOL 1 MAS:

1

I

I

•

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Em permeti, Sr. President, dirigir-me per uns moments a les persones que ens
segueixen per televisió i per radio, perque no fas cosa que
pensassin que, en !loc de ser al Parlament, som a l'escenari
del Saló Rialto. Dic aixo perque ja és costum pel President.
Surts aquí, fas uns plantejaments polítics, que evidentment
han de discrepar d'una altra for~a política, i surt el President i de tot el que no interessa -Pla Hidrologic, bufandes als
funcionaris, tot aixo- fora. Quatre acudits, com el del globus
que, per cert, aquest globus és petit, creix a cada elecció, i
esper créixer més. Voste vagi alerta, que esta molt inflat, i
no sigui cosa que sigui com una bufeta que, quan l'amollen
fa "XXXXXX .. . II , perque podria passar aixo, que en perdre el
poder tota aquesta cohesió fes "xxxxxx... " i es desinflés com
una bufeta. Podria passar. Per tant, un poc de respecte entre
tots els grups i les coses aniran millor.
Miri, sempre el tópic, un grup fonamentalista que gent
que li paga se'n cuida de dir-m'ho sempre seguit, que som
uns fonamentalistes. Pero jo li parl des de la credibilitat que
em dóna un reconeixement d'una feina feta. Centenars i
centenars de propostes constructives, moltes acceptades, més
no acceptades, pero sempre en positiu. 1 el fonamentalisme
és el que fa una persona que, quan li fan una entrevista, diu
"jo som l'únic que som alternativa. Els altres, aquells, no
tenen alternatives. Aquests són uns grups que no serveixen
per res. Aixo és fer fonamentalisme". El que compte no és
el número de diputats, el que compte són les idees, és la
bondat de les propostes, són els projectes de país. Jo m'equivoc moltes vegades cada dia, pero perque faig moItes feines ,
i reconec les meves equivocacions. Avui hem hagut de fer
una crítica forta, perque voste, ahir, va fer un discurs molt

triomfalista en temes en els quals no estam d'acord, pero
reconeixent que hi havia coses que anaven bé. Aixo és
fonamentalisme. Aixo és desqualificació gratuita.
Noves places congelades. Vostes han congelat noves
places? 1 la urbanització que s'intenta fer a Santanyí, i
a Cala Petita de Manacor, no parlem de Calvia, que
també n'hi ha per tots, i els camps de golf, i els camps
de golf de Felanitx, que fa un any i mig vaig dir al Conseller -a un debat en comissió- que rega amb aigua potable i no hi pot regar, i em va dir que prenia nota, i continua regant amb aigua potable. Voste no té credibilitat
per parlar de segons quines coses.
Contractacions i subvencions. Ha fet un decret regulador de subvencions. Sr. President, per que una associació de Palma té el triple d'associacions que qualsevol
altra que té subvencions? A ningú no li ha dit mai que
no. Al GOB, li ha donat cap subvenció mai? L'esfor\5
que ara es fa per rehabilitar, per recuperar La Trapa,
comprada amb accions populars, per protegir-Ia, amb
petites accions de cinc i deu mil pessetes, que s'ha cremada pels incendis, que ara, les torrentades, se n'han
duit la terra, i ho han desgastat, té la més mínima subvenció del Govern? El GOB, no li demana subvencions
cada any? 1 li pos un exemple. Hi ha centenars de persones que ens han denunciat la discriminació que pateixen.
No vengui aquí afer-nos combregar amb rodes de molí.
Em parla d'un taló. Miri, aquesta persona no és del
meu partít, i pot estar segur que els dos regidors que
tenim en aquest poble varen recriminar I'actuació al
batle. Per tant, cadascú que guardi les seves culpes. És
moIt lleig que m'ho recrimini aquí. Com també aquest
poble, que no sé quin és, que el batle s'amagava, no deu
ser per casualitat un poble on, amb la subvenció del
Govem s'ha construi't una residencia fora d'ordenació?
No deu ser aquest poble, per casualitat? II'ajuntament,
a judici d'alguns ciutadans, s'ha hagut de fer aUo enterra, i ha modificat les normes per poder-ho legalitzar? 1,
per cert, hi han gastat desenes de milions de pessetes -si
és aquest poble, perque no ho ha dit. 1 ara, que la poden obrir, aquesta residencia? -encara no han fet el pla
geriatric, no n'hem parlat avui. La poden obrir, aquesta
residencia? Té viabilitat per mantenir-se? -si és aquest
poble, em perdoni, no I'ha nomenat.
1 llavors aixo de les torrentades, de Manacor, donar
la culpa a l'ajuntament de Manacor. Sr. President. Dia
5 de mar~ de 1991 I'Ajuntament va donar conformitat
als projectes, a les tres alterna ti ves que hi havia, i de dia
7 de mar~ aixo és dins la Conselleria d'Obres Públiques,
i han hagut de menester tres anys i mig per enviar-ho a
la delegació del Ministeri d'Obres Públiques, es va publicar l'altra dia, dia 30 de setembre, tres anys i mig
després de la torrentada. 1 llavors ha de venir aquí a
donar les culpes a I'ajuntament de Manacor, que devia
ser l'altre ajuntament de Manacor, abans d'entrar els
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les eleccions, dia 5 de man;, l'ajuntament que
Jrovar el projecte de desviació del torrent de

Llavo' ~ n altre topic, el negativisme. "Vostes són negati'istes. d:J que no a tot ". Ho deu dir per ses Covetes aixo
le la ins- Llretat jurídica? És per aixo que ho diu, Sr. Cañelas? Oto . "ea la inseguretat política? Qui la crea? EIs que
'a en C0
! de totes les legalitats, el que, en Uoc de defensar
ls inter-:" JS públics actua arnés d'advocat de les promotoes -pe l', ,~ aixo és el que fa algun deis seus ajuntaments,
eurem C .Hn acaba aquest tema? Pero si, efectivament, no es
,odia construir devora es Trenc, devora aquest espai natural
mbJem ~.li c, la darrera platja verge important que queda a
tIaliorca. si realment no es podia construir, és de justícia
ue s'amoritzas aquesta construcció? O. al contrari, no s'ha
e fer tot el que sigui impossible perque no continu! aquesta
egradació deis nostres espais naturals? Qui crea inseguretat
lrídica? Qui respecta la Uei, qui demana el compliment de
t lIei o qui vulnera la legalitat? Qui infringeix les lleis?
És negativisme aconseguir la rebaixa de l'LV.A perque,
, Sr. President, sí senyors membres del Partit Popular.
oden haver presentat totes les propostes que vulguin, poden
ayer presentat totes les esmenes a totes les lleis que vulguin,
ero si enguany a la Llei de Pressuposts de l'Estat, es rebaixa
LV.A per a les Illes Balears és perque el PSM va demanar
Convergencia i Unió que ho defensas. 1 ja poden gratar,
ero és així.
1 no em parli del debat al Senat, que tenc els diaris de
!ssions, tan del Congrés com del Senat. Passa la llei pel
ongrés. No sé on devien ser els diputats de Balears, els del
P ni en parlaren. El representa nt de Convergencia i Unió
referencia al fet insola r que esta reconegut a les Illes
amiries i demana la mateixa aplicació per a les Illes Bale'S. 1 els diputats del Partit Popular? Ni hi eren, a la comissiLlavors el tema es remo u , surt per aquí als mitjans de
Imunicació, i vénen les corregudes. Aquests ho esmenen al
7o? Nosaltres al 3%. Qui actua com un grup petit? Qui
:tua com un grup testimonial, Sr. President? 1 vénen les
.rregudes, quan s'havia acordat -aquí tenc els diaris de
ssions del Congrés- que per fer una consulta a la Comunit Europea s'ajornaria la discussió a la Llei de Pressuposts.
le al debat al Senat. 1 que vos pensau, que el representant
:1 Partit Popular fa una defensa de la lllsularitat? La parauIlles Balears, aquestes dues paraules, nó surten ni una sola
gada a la intervenció del senador del Partit Popular que va
fensar les esmenes. Vos pensau que hi va haver una defendel fet insular, del greuge comparatiu amb les Illes Cana!s? Ni una paraula. 1 pos per testimoni el diari de sessions
1 Senat. 1 altra vegada, altres membres de partits polítics,
tre d'ells els de Convergencia i Unió, tornaren afer insislcia en el fet diferencial de les Illes Balears, en la necessid'anar cap a un regim fiscal diferenciat, i tornaren a
:ure als representants deIs grup socialista el compromís
e s'inclouria a la Llei de Pressuposts, cosa que s'ha feto 1
:0 gracies al PSM.

Sr. President, deis acords que tenguem el PSM amb
Convergencia i Unió, en donarem compte a l'opinió
pública. Hi ha un programa electoral que, a voste només li interessa com a elector, res més. Si com a elector
ens vol exigir comptes, esta en el seu dret. Pero punt,
no li interessa res més. 1 per cert, dos consellers seus,
precisament un deis dies que negociavem aquesta millora per a les Illes Balears, -aquesta millora que suposara
tres o quatre mil milions, que no és res, pero ben bonsdos consellers seu s insultaven pels mitjans de comunicació aquesta for¡;a política que necessitavem per aconseguir aquesta millora per a les Illes Balears. 1 ara l' altra
dia, el Sr. Cañellas diu que també demanara el suport
d 'aquesta for¡;a política per aconseguir I'Estatut Fiscal.
Nosaltres no devíem anar tan malament. El que hem de
fer és -no de Convergencia i Unió, sinó de totes les
forces que estan representades a les institucions- intentar
la seva alian~a, intentar treure'n la seva coHaboraCÍó.
Aixo és el que jo li deia que ha fallat el Partit Popular.
1 el problema és que nosaltres no pinte m res. Voste
pot fer tot el discurs que vulgui al Senat -aixo sí, mirant cap a les camares de televisió-, pero, resultats, zero.
1 la pregunta és: per que serveix als ciutadans de Balears
votar Partit Popular o PSOE? Serveix per disminuir
aquests greuges comparatius que tenim amb l'Estat? Res.
1 no és que el Sr. Cañellas no ho intenti -perque també
en sabem fer de bromes aquí, si el President té una
mica de tolerancia, també en sabem fer- , perque crec
que era fa dos anys el President se'n va a Galícia, i fa
una conferencia, i diu: "que vayan con cuidado, porque
el pueblo de las Islas Baleares, si un día se cansa, podría pedir la independencia ". Sí, aixo va tenir un poc
de transcendencia, jo vaig mirar el dia següent els diaris
estatals, i res, ni una referencia. Aquest estiu -no sé si
tenc el retall aquí- Baleares es la única comunidad autónoma que podría pedir la independencia. Aixo sí, llavors afegeix -era una conferencia a l'Escorial, hi devia
haver jovenets madrilenys-, diu pero no queremos. Només li va mancar una expressió d'aquestes que empren
per alla "¿pasa algo, tíos?" Només li va mancar aixo.
També en sabem de fer riure.
1 els diaris? Aquí va sortir, aixo és un diari de les
Illes. Pero, i els diaris estatal s? Res. No sé si vaig veure,
a l'ABC devia ser, un breu curt. Vostes s'imaginen si
aixo ho hagués dit el Sr. Arzallus? O pitjor, si aixo ho
diu el Sr. Pujo!. La portada del ABC crida a un altre
moviment nacional. El Sr. Aznar i el Sr. Anguita haguessin tret llamps pels ulls i foc pels queixals. 1 que va
passar? Res. Indiferencia, sense pena ni gloria. 1 saben
per que? Perque el Sr. Cañellas, ells saben, juga de
farol, perque el nacionalisme del Sr. Cañellas és el mateix nacionalisme del Sr. Aznar. 1 saben a que el podem
comparar, aquest nacionalisme? Recorden els comics de
El Capitán Trueno que pegava un crit i deia Santiago,
cierra España. Aixo és el seu nacionalisme, el d'una
Espanya tan cada a la realitat pluricultural, a la realitat
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plurinacional d 'aquest Estat, a les llibertats, aixo és el nacionalisme.

EL SR. PRESIDENTDELGOVERN (Gabriel Cañe!las i Fons):

1 encara no és tot -i acab Sr. President. En el súmmum de
la prepotencia, no del fonamentalisme, de la prepotencia, el
Sr. Cañellas diu que és el més nacionalista d'aquesta terra no cercaré el retall o "Jo som el més nacionalista d'aquesta
terra". Jo, Sr. President -i continuam de bromes, no s'enfadi,
perque en podem parlar, ja que voste en fa- crec que comparar el nacionalisme del Partit Popular amb el del PSM és
com comparar dos embotits: un embotit fa raster , fet afora ,
i un embotit mallorquí. El PSM seria una bona sobrassada,
una sobrassada de porc negre, una bufeta, una culana, un
poe earregada d 'espicis -Ji reconec. El PP seria un xori~o. 1
no és que el xori<:;o sigui dolent, simplement no és d'aquí,
no és nostre. Ciar, si volguéssim fer una sobrassada amb
productes que no són d'aquí, amb especies que són de fora,
no seria el mateix. 1 ja ha diu la dita: amb les eines fan les
feines; i valer fer nacionalisme amb un partit centralista és
com qui fer retxes a dins l'aigua, perque el peix no s'agafa a
pedrades. I podríem seguir amb el refranyer popular, només
es traeta d 'agafar el llibret i copiar refranys, perque ja ho diu
allo de Madrid al cielo: brams d'ase no arriben al cel, i si hi
arriben no treuen arrel.

Sr. President, Sr. Portaveu del Grup PSM I EEM.
Pareix mentida veure com es pot acabar, i comen~ar i
comen!;ar i acabar un a intervenció amb tantes incongru encies. Hall come n ~at aquesta segona intervenció dient
que jo podria ompllr el Rialto o que (eia actuació cara
a l Rialto; i jo he entes que amb la manera de e1ir-ho no
era precisament una ala ban~a. He entes comediant, poe
profund , sense argument, he e ntes fo'lklorista. Digui a la
genl que ens escolta si aixo també és o no és una part
del noslre poble' Ji ho c1igui. Si no ha mt aquesta expressió intenta nt riure' d 'ells, i després acaban t fent la
mateixa comedia ... ah, no! Aquí no val. Aquesta és la
seva incongruencia, que d'allo que ens acusa, també en
pateix; que d'allo que acusa els altres també n'han entonar qualque pecadora, i qualque vegada més aviat del
necessari.

Sr. President, ha dit que els partits petits, que els grups
petits no van enlloc; i jo dic que val més ser petit i viu que
gros i ase. I aquest també és un discurs recurrent als discursos del Sr. Cañellas, un tema que treu sempre: un partít
petit, no té alternativa, no té projecte, no té programa.
EL SR. PRESIDENT:
Acabi, Sr. Sampol.
EL SR. SAMPOL I MAS:
Ja acab, i gnkies per la seva tolen'mcia, Sr. President.
Sr. Cañellas, voste s'ha gastat -voste i el Sr. Matas- 90
milions amb un Pla estrategic de competitivitat que dema
comen~arem a discutir, Pla estrategic de competitivitat que
els diu que hem de reduir oferta turística, que hem de millorar el medi ambient diversificar ¡'economía. Aquests 90
mUions eJs haguessen pogut estalviar. els programes eJedorals del PSM des de J'any 79 els ho diuen, aixo' haguessen
pogot estalviar 90 mHions de pessetes. Perque, Sr. President,
a més de ten ir un projecte per aquest país, tenim gent molt
honesta, molt preparada, disposada a donar el cal! per aquesta terra i, per molt que digui voste, permetj'm que Ii digui
una cosa: personaJment estic conven~ut que si un dja el
poble de les 1Iles Balears em donava la seva confian!;a, ho
faria molt millor que voste. Moltes de grades.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Sampo!. En contrareplica el president, Sr.
Cañellas, té la paraula.

•
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A mi no m'insulten gens, ni em sent gens ofes, quan
em diuen ... Miri, el Sr. Felipe González quan va haver
acabat el debat del Senat, -que el va entendre molt bé
sense traducció. Parl molt clar- em va dir "la última
parte del discurso, muy populista, ¿eh?". Dic "escolti,
voste no me'n deu haver de donar cap lli~ó, no? Cadascú de nosaltres viu e1el que pot". Ho va deÍXar anar.
Perque al final és aquesta gent la que compta. Ovaste
ereu que els comptam són els quatre j}luminats que
eim aquí. És la gent elel poble, la gent que pensa molt
mé de l que voste se'n fa comptes és la gent del poble.
La gent que treu les conclusioos segw'ament les milJors,
amb l11enys raciocini és aqueixa voluntat popular; que a
vegade nece iten conseU, a vegades necessiten ajuda i
a vegades necessiten infonnació. Pero no hi ha motiu en
ab olut de menysprear-Ia, perque en ella bi ha quasi
sempre la saviesa. 1 humilment die que supos que per
aixo el meu grup té eJs representant que té, i el seu té
els que té. 1 no em digui que cada vegada creix. Ho
veurem, perque també tenen les seves divisions internes,
ideo!ogiques que queden a lIum' i si no ha veurem a les
próximes eleccions, si seran un grup o seran dos, o seran
cap; perque no esta moIt chu-, aixo.
Jo li agraesc que faci reconeixement d'una feina feta;
i jo també Ji reconec la seva. Només que avui ha errat
el sistema -al meu veure, ciar, al seu 00-. És a mr normalment vos tes venlell aquí i plantejaven polítiques. Jo
he vist plan tejar aquí ... i la veritat és que supós que és
que ha deuen fer molt bé, perque vénia carregat, i Ji
puc justificar, de replica per un plantejament de política social que solia ser una de les actuacions que ban
posat amb més djficulta.ts, per ventura, alS distints governs que jo he passa t, pero q tle logicament coro que ara
la qüestió social, de toxicomanies ... I únic que hall pogllt
dir é que hi ha qualque centre d acollida que no disposa
de tot el nece sari. El que no s ha atrevit a dir és que
esta el projecte tan ben pJantejat i duit a terme amb tant
de detall que avui ja no em pot tI-eure a !Lum els proble-
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¡ i les dificultats deIs co¡.]ectius socials que ha passaven
or. I en vista d'aixo, com que no podien fer política
lal, i tampoc no hi havia gran moviment per poder fer
¡tica d'ordenació territorial, perque esta relativament
:ntit el tema, aturat, controlat, més o menys legislat; que
? Quatre temes estrella: Carretera de SóUer, sí o no? 1
) ens separara sempre. Possiblement si voste estigués alla
un suposar, no és que ho vegi facil- l'hauria haguda de
igual, perque hi ha coses que no poden ser de dues maneHauria hagut de prendre aquesta decisió difícil. Ho
Iria hagut de fer.
Ha fet quatre relacions de quatre punts que són discrelcies que hi haura sempre entre vostes i nosaltres. Pero
discrepancies ideologiques, no hi ha una discrepancia
ítica, hi ha una discrepancia de quatre banderes que les
Jen cada vegada. Ni tan soIs li he vist treure amb tanta
,fusió com altres vegades el tema lingüístico Sí, s'ha diríal conseller perque aquesta ordre que ha tret ara no li
ada; pero, cIar, les informacions que surten són que fins
t -i no dic només les de la Universitat, també em referesc
resultats trets des de Catalunya- el progrés de la llengua
,ara és millor que el de Catalunya; no massa més, pero
l mica més, el suficient també per amb aixo anar al prir Uoc sense necessitat de fer ni grans aldarulls, ni grans
llacions, no grans esfor<;os ni gran s imposicions, que és el
~ els agrada a vostes: mando i ordeno, i a partir d'ara aquí
10m a parlar igual.
Que han recriminat a qualcú? Al batle, l'han recriminat?
a la mare superiora, i l'invenció de la frase
meya; perque no han deixat de govemar aBa. No han
~at el taló encara, de la subvenció, el poden haver recrimi, pero pinten una regadora: no els l'han donat. 1 les recrilacions seves, deuen valer més els conceptes, les opinions
s impulsions d'un grup més petit, que només té un memen aqueix ajuntament, i que pesa més que voste, sobretot
que un membre d 'un altre grup va quedar donant la
joria des d'una altra banda.
~ omanacions

Miri, no és negativisme allo de l'IVA; jo no li he dit aixo.
positivisme, pero mal plantejat. És a dir, la finalitat és
la, el resultat és bo. No ho negara ningú deIs que seuen
aquesta cambra. El problema on és? Jo li he plantejat, el
Iblema és que aquest tema que voste ens ha dit a nosaltres
partidisme polític vostes l'han sofert igual. Podia haver
tit igualment el tema de la consulta a la Unió Europea,
olti, una excusa per no votar-ho el dia de la llei de l'IVA.
una facultat que compet al nostre govem, el de Madrid;
ic nostre encara que sigui seu; bé, o un poquet seu, per~ ara resulta que també voste té qualque cosa que dir al
vem de Madrid. Indirecta, pero hi té qualque cosa que
. Aviat el veurem de ministre. No és negativisme, aixo;
:) és positivisme, pero positivisme partidista. Ens haguesfet donar suport a la proposta del Sr. Roca, i era la maca que la nostra; o la nostra que la seva, o la seva que la
¡tra. Que més té?, era bo o no era bo? Per que retardar! Haguéssem votat tots; ens haguessen dit "la teya no, que
entrat darrera, votau la nostra, que ha entrat primera ",

pero no, per por que li votassin la seva, la varen retirar.
La varen retirar, no digui voste que no, per por que li
votassem; perque llavors ja no hagués estat merit seu,
hagués estat el vot del PP i de CiU.
El que és lamentable, és que dins les mateixes resolucions i dins les mateixes propostes no es votas la nostra
al Senat i sí se'n votas una per Canaries una altra vegada. I la va votar CiU també. I els fils conductors se li ha
creuat; i miri, no crec que en cap moment hi hagi hagut
ningú que hagi intentat amb més assidui"tat mantenir
unes relacions estables, permanents i no d'enfrontament
amb aquells grups que en un moment ens podien ajudar.
I no m'ha importat el que ha dit el meu partít per mantenir relacions bilaterals; i no m'ha importat el que
hagin opinat els altres, per quan jo he tengut una opinió
distinta, sobre la llengua, sobre la cultura, manifestar-la;
a les reunions del meu partít, a fora, a les reunions amb
la Generalitat i per totes bandes; perque precisament sé,
em consta perfectament haver viscut durant molts
d'anys, aquí, que o es tenen coI-laboracions, o no es
governa. O se sumen consensos, o no es governa. O es
fan sacrificis encara que no es reconeguin, o no es goyema; encara que un de tant en tant es quedi tot sol.
1 miri, el nacionalisme no és de ningú. Pot ser-ho
tant voste com jo, estígui i militi alla 00 militi políticament, sobretot si, com voste ha dit al final, és la defensa
d'una pluriculturalitat, la defensa d'un plurilingüisme;
perque jo no li puc admetre de cap de les maneres que
pretengui dir que els nacionalistes són els defensors de
les llibertats, i els que seim en aquest costat no les defensem. I voste amb aquests tres conceptes ha defensat el
seu nacionalisme. Jo no n 'hi coartaré cap, de llibertat;
ni ho faré mai ni ho permetré.

El que passa és que n'hi que confonen nacionalisme i ara es comen<;a a veure- amb una submissió a un altre
territori, i ens adjudiquen als d'aquí i als d'alla una
dependencia jerarquica, i ells n'assumeixen una altra.
Per ventura, senyor Sampol, si amb aquests ormetjos i
amb aquestes eioes feien un producte d'embotit, sortiria
el de vostes una sobrassada d 'Olot.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. President. Se suspen la sessió per un
temps de cinc minuts.
Senyores i senyors diputats, prec que s'asseguin als
seus escons. Recomen<;a la sessió, i en aquest cas correspon el tom al Grup Parlamentari SOCIALISTA. Té la
paraula el diputat Sr. Triay i Llopis.
EL SR. TRIAY I LLOPIS:
Sr. President, senyores i senyors diputats. Vull comen<;ar amb un plantejament optimista. Crec que vivim
un moment especialment favorable i positíu per l'avan<;;

I
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de l'Estat de les autonomies; que el debat del Senat ha estat
molt important, i que les resolucions mereixen un, encara
que sigui brevÍssim, comentari en aquest parlament.
L'inici de la reforma del Senat com a cambra de representació territorial, que podríem dir d'una manera ben nostra,
de les autonomies, traspassar el Senat a les autonomies; l'inici immediat just hi hagi elaborat un llibre blanc sobre la
finan~ació de la negociació autonómica per al finan~ament
del 97; el desenvolupament també amb termini marcat d'una
qüestió tractada en aquest parlament en altres moments del
niveU mÍnim de prestació del conjunt de serveis públics
fonamentals; l'anunci d'un projecte de llei de reordenació de
!'Administració periferica de l'Estat, entre mol tes d'altres ,
crec que en resum es pot dir que hi ha unes bones perspectives, que hi ha moviment en les qüestions de maxim interes
per a totes les autonomies, i també per a nosaltres per tant,
per a les Illes Balears.
Vull deixar també constancia clara de la valoració positiva que ens mereixen els pactes autonómics de 1992, que
varen donar Uoc a la Llei Organica d 'ampliació de competencies del mateix 92, i la reforma de l'Estatut de 1994, i que
ja ha donat el primer paquet de transferencies a la Comunitat de les Illes Balears. Quant als traspassos de competencies
pendents, amb un calendari ja compromes pel president
Felipe González al Senat, vagi viu, Sr. President, vagi viu
que durant els mesos que li queden no tornem a caure amb
el que va passar en els anys 84 i 85 amb la qüestió de les
carreteres, que Ji serveixi de lli~ó. Es parla molt del calendari, i a vegades es pensa que és el més important. Les presses
no són bones conselleres ni són bones assessores; i l'exit facil
que no el faci cedir en el principal. Tenir el traspas com
abans millor no és sempre el millor i el més prioritari objectiu. Per exemple, la Universitat de les Illes Balears; un tema
que afortunadament fins ara no ha tractat ningú, sera deis
pocs que tendré ocasió de tocar en primera persona.
El calendari del canvi de titularitat de 1'Estat a la Comunitat Autónoma no és la prioritat en aquest tema. La maxima prioritat és que el traspas que desitjam garanteixi la
inversió futura, i el cost de personal i la des pesa corresponent a aquesta inversió nova; que quedin assegurats, compromesos, els recursos economics per al creixement de la nostra
universitat fins a la seva dimensió óptima. 1 aprofit per dir
que sobre aquesta qüestió de quina és la universitat del futur
que volem, és ben necessarÍ que qualque dia aquest parlament hi dediqui una reflexió col·lectiva.
L'acord de finan~ament de 1992, per al quinquenni 92-97,
per molt que ara es vulgui presentar d'una altra manera, per
motius purament partidistes, és innegable que va ser i és
molt favorable. Es va ponderar bé la insularitat, es va tenir
en compte el fet de tenir tres administracions insulars, es va
incorporar el finan~ament amb una bona dotació economica
per millorar la inversió nova en carreteres. Així va ser explícitament reconegut en el seu moment pel president CañeHas, i ja devia ser bo aquest acord perque ho reconegués tan
clarament i sense pa¡'¡iatius .
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Són convenients aquests recordatoris, perque ara es
vol fer veure que els avan~os en la finanl5ació autonómica de l'any 92, que s'apliquen ara i fins al desembre
del 96, no han existít mai, o que són avan~os secundaris,
quan realment són avan¡:;os substancials, tant en pessetes
absolutes, com en increment en relació a altres comunitats autónomes, com quant als conceptes tinguts en
compte. Pero a falta de res millor, sembla que el president Cañellas comenl5a a farcir el seu discurs electoral
amb qüestions ja incorporades, encara que sempre millorabIes, obviament, com la insularitat, la pluriinsularitat,
les carreteres i d 'altres.
Ara, senyores i senyors diputats, és el moment de
treure el major profit deIs fons europeus de cohesió per
a infraestructures i medi ambient, tant en el tram de
gestió autonomica com en el de gestió estatal; i també
el d'iniciar la preparació deis acords del 1997, que el
Senat ha acordat, com he dit, que s'iniciln immediatament en el mateix moment que es disposi del llibre
blanc deis experts sobre financ;ament autonómico
Sr. President, senyores i senyors diputats, dins les
limitacions d 'un intens final de legislatura, anunciam
que en aquestes dues qüestions empenyerem en la mateixa direcció , com ho vihem fer dins l'any 1991, i esperam que vostes es comportin de la mateixa manera quan
es trobin a l'oposició ..
Aquest darrer any ha estat, sense dubte, exceHent des
del punt de vista economic. El Partít Popular i altres
forces, sectors d'opinió conservadora i alguns deis agents
economics, han mantengut que la recuperació economica no arribava, que era un invent del Govern socialista
sense base real; una postura irreductible que ha contrÍbuH de manera negativa a la superació de la crisi, i per
tant al benestar deis ciutadans. Pero malgrat aquests
auguris, el creixement economic ja ha arribat, tal com
reconeixia ahir el president Cañellas. Una política econo mica rigorosa i realista, la del Govern d'Espanya, ha
fet possible que en la recuperació de la crisi les Illes
Balears en siguin capdavanteres. Un conjunt de mesures
monetaries han situat la pesseta en posició competitiva
de cara al turisme exterior, i han contribuit a controlar
la inflació, i han permes una baixada deis tipus d'interes. Un conjunt de mesures fiscal s que recolzen la competitivitat de les petites i mitjanes empreses, i una reforma del mercat laboral que ja ha comenc;at a invertir
l'espantosa tendencia de destrucció d'ocupació, aquesta
política ha permes a l'economia de les Illes Balears
d'estar en situació avantatjosa i poder aprofitar la primera collita, els primers símptomes de la recuperació de
l'economia internacional.
És de justícia que des d'aquest parlament es reconegui que la política economica del Govern d'Espanya ha
estat i és molt favorable als interessos de les Illes Balears; i és de ben nascuts reconeixer-ho i contraposar
aquest reconeixement a I'etern discurs desqualificador

4794

DIARI DE SESSIONS / Núm. 119/ fascicle 2/4, 5 i 6 d'octubre del 1994

jel Govern del president Cañellas i del Partít Popular, que
)retenen insta¡'¡ar a l'opinió pública, entre els nostres con:iutadans, la idea que el Govern d'Espanya és el nostre enenic. La Comunitat Autonoma ha contribult també amb
-egulacions i infraestructures a aquest exit. El Pla especial
:1 'infraestructures turístiques, que va sortir d 'un debat com
l.quest d'avui, i que jo vaig presentar aquí per primera vega:la, com ha reconegut després de ser conseller, el que va ser
:onseller de Turisme, el Sr. Cladera, amb l'esfor<; deis ajuntaments i de la Comunitat Autonoma ha contribult sense
:lubte a aquest exit, amb un projecte iniciat ja a l'anterior
legislatura.
És clar, per tant, que la gran afluencia turística d'enguany s'ha vist molt afavorida per la política espanyola i
també, i és ben lamentable haver-ho de reconeixer, per
greus conflictes i violencies a alguns deis palsos mediterranis
competidors. Pero aquesta bona temporada turística ha
tingut i té els seus punts negres. Les grans xifres amaguen
vicis ocults de la nostra estructura turística, i un deis més
perniciosos és l'existencia d'una oferta dual: una regular,
reglamentada, fiscalitzada; i una altra de quasi el mateix
tamany irregular, no legalitzada, negra. Una vega da que la
temporada ha acabat hem de dir que el Govern no tan soIs
ha renunciat a separar el gra de la palla, sinó que arnés per
tal d'amagar, de posar sordina a la realitat de la sobrecontractació i de sobreocupació, ha permes la reobertura d'hotels obsolets, en procés d 'amortització, tancats pel propi
mercat, sense exigir el compliment de la Llei de modernització hotelera. Ha dedicat esfor~os a canalítzar cap a una oferta i¡'¡egal, de baixa qualitat, a milers i milers de turistes;
turistes que no se'n poden haver anat satisfets, que se n'han
anat descontents, ja que no havien contractat una estada a
qualsevol banda i en qualsevol condició, sinó a una zona
determinada i a un establiment concreto Hi tenien dret i no
ho han pogut gaudir.
EIs turistes, els nostres clients, són el nostre capital, i el
Govern no actua amb prou autonomia deIs sectors economics per salvaguardar aquest capital, per defensar activament
els drets deis visitants, eliminant totes les practiques que
condueixin amb motiu a la seva insatisfacció. El Govern
continua fent cas omís de la profunda analisi i de les importants conclusions que va treure aquest parlament en materia
d'oferta no legalitzada en els darrers anys. És necessari regular des del Govern, i amb els acords necessaris amb els sectors economics directament interessats - Tour operators, hotelers i companyies xarter- el contracte turístic normalitzat,
que e1s lligui a tots i faci impossible aquest fenomen recurrent de la sobrecontractació i de la sobreocupacíó.
El segon problema, el segon vici ocult, és un creixement
dormit que reviscola, perque durant la llarga recessió no se
li han volgut tallar les carnes, quan era faci!. Quants de milers de noves places turístiques són possibles en aquest moment a Mallorca, a Menorca, a Eivissa, a Formentera? EIs
que les han xifrades en 30.000 han fet molt curt; són moltes
més, moltíssimes més; i no auguren un bon futur de dese nvolupament sostenible, sinó que evoquen els temps més

algids del desenvolupisme faraonic. Si en els anys 87 i
88, amb la complicitat del Govern, es produí una desorbitada construcció de places turístiques que esfondra els
preus, ara ens torna amena<;ar una repetició d'aquells
fets. La conclusió és senzilla: la urgencia inajornable
d 'una nova política territorial, turística i urbanística.
1 el tercer aspecte negatiu: Molts de turistes i alts
ingressos produIts, pero amb evidents mancan ces i
disfuncions deIs sectors no hotelers de l'oferta, i molt en
particular del comen;. Mentre els hotelers i transportistes no han ocultat la seva satisfacció per la temporada,
els comerciants i ¡'oferta complementaria s'han queixat
de manera reiterada de l'escassa despesa turística. No
s'ha fet, sense dubte, la política integrada i coherent de
tot el Govern que creí: el marc i aporti les facilitats per
a la conversió d'aquests subsectors a la competitivitat.
És també motiu de preocupació, perque cada any,
cada temporada ho tornam patir, el descontrol aeri, el
del funcionament del centre de control aeri de Marsella,
sigui per insuficiencia de personal durant l'estiu, sigui
per conflictes laborals, es tracta d'una situació realment
insostenible que ha de trobar solució. Aquest és un greu
problema, ja que el funcionament regular de l'aeroport
és fonamental per a la nostra economia turística, i
requereix la suma de totes les voluntats per trobar-hi
solució, siguin la creació d'un control aeri unificat europeu, o transitoriament la modificació de la zona de
control frances, que permeti sortir deIs aeroports de
Mallorca, de Menorca i d'Eivissa cap a centre Europa
sense passar pel control de Marsella.
Així mateix, crec que és important que entre tots
aconseguim que Palma sigui l'agencia, la capital, la seu
de l'Agencia Europea de Turisme, i que és important
que aquest parlament faci una manifestació unanime de
voluntat que pugui coadjuvar a aconseguir aquest objectiu.
Pero el major problema és la manca de planificació.
En dotze anys de regim conservador, cap avan<; cap a
l'ordenació territorial de les Illes Balears, i a<;o que va
ser el primer compromís de Gabriel Cañellas a l'any
1983. Les directrius d'ordenació territorial, per tres
vegades citades pel Sr. Cañellas al darrer discurs d'investidura, de 1991, com tres vegades va negar Sant Pere
coneixer Jesús abans que el gall cantas, un compromís
sempre renovat, com una lletra de pilota, i mai complert; una lletra pe) compromís d'una ordenació territorial que acumulant interessos sobre interessos durant
dotze anys, l'ha condui't a la insolvencia., Fa dos anys
encara deia, tal dia com avui, "les directrius ja estan a
punt de sortir". Ahir ja no va poder renovar la lIetra. Hi
va haver un silenci ominós sobre aquesta important
qüestió. Sabia perfectament que en aquesta casa ja no té
credit, deu massa. 1 com saben molt bé els que han vist
expropiada pel seu Govern una caseta o un terrenyet,
voste, Sr. Cañellas, no paga ni els interessos.
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L'expressió maxima del desordre que la falta de planificació ha produi:t és l'anunciada arribada de vaixells d'aigua, de
vaixells cisterna que transportaran aigua de l'Ebre a Mallorca. Aquest podra ser considerat amb justícia el buc insígnia
de la gestió territorial de Gabriel Cañellas. Com pot el Partit
Popular des del Govern balear haver autoritzat tantes urbanitzacions, tan tes normes i plans, tants d'hotels i apartaments
sense l'obligat acompanyament de les infraestructures i serveix basics? L'aigua potable és sense cap dubte el més basic
de tots aquests serveis. El president Cañellas, entre la repugnancia ideologica i la desídia política, entre la falta de voluntat i la incapacitat per prendre i fer complir decisions
estrategiques que impliquin subordinació d 'interessos parcials
a un interes superior, ha fet deixació de la competencia en
ordenació del territori, no l'ha exercida. 1 aquí sí que el
president Cañellas no pot passar la culpa a ningú, perque en
aquesta qüestió ningú comanda damunt la nostra autonomia.
L'eina basica, propia de les Illes Balears, per intervenir positivament sobre el territori, les Directrius d 'ordenació territorial, esta sense estrenar dins la nostra llei d 'ordenació territorial.
El balan<; de dotze anys de Govern del PP en relació a
l'ordenació del territori, Sr. President, no és que sigui pobre,
és que és més que pobre, és que és de salari social. Ni tan
sois han estat capa<;os de prendre una decisió sobre la ubicació més adequada de la nova presó, a part de la mel·líflua
insinuació que els millors terrenys per fer-la són els deis
parents proxims del president; o la indecisió per treure clarament un pla energetic que prevegi amb temps l'empla<;ament de les noves instal'lacions de producció d'energia electrica, una indecisió que ja cau en imprevisió. 1 l'electricitat,
quan en falti, no la podran dur en vaixells. O el fabulós
desastre del Pla de carreteres. De qui és aguest pla?, gui l'ha
fet, que el Partit Popular i el Govern conservador se'n desentenen?
Hem sentit parlar el President al Senat en una llengua
mil·lenaria. Aguest país nostre parla una llengua sense nom,
o més bé la llengua catalana és la propia de les Illes Balears,
com diu l'Estatut? La normalització de la nostra llengua no
ha estat mai un objectiu del seu govern. Vuit anys de Llei de
normalització lingüística no es noten gens en el funcionament de l' Administració autonomica .. Com més s'atraquen
les competencies en educació, més greus són els retrocessos
en l' ensenyament del catala, al qual dóna ja un caracter
voluntari, facilitant la definitiva castellanització d'una part de
les escoles, especialment les privades. La llengua no mou
negocis, no atreu inversió estrangera, no mobilitza especuladors, per aixo té poc interes per al seu govern. Per aixo no
la defensa amb la mateixa vehemencia que defensa el seu
patrimoni particular, pel qual va dir que estava disposat fins
i tot a demanar la independencia.
Pero, senyores i senyors diputats, per grossos que siguin
els nostres desacords amb el president Cañellas i amb el seu
partít, no toleram, i rebutjam com a greument ofensives per
a la nostra llengua i per al nostre poble -perque un poble i
la seva Ilengua són coses inseparables- la befa del diari ma-
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drileny ABC amb motiu del debat sobre restat de les
autonomies del Senat, en el qual es qualificaven els
presidents de Galícia, de Catalunya, de Navarra, del
País Valencia i de les Illes Balears de "protagonistas del
esperpento" i d'haver ofert un espectacle grotesco Sr.
Cañellas, per damunt de totes les diferencies. el Grup
Parlamentari Socialista rebutja aquestes ofenses que el
president de les IJIes Balears ha rebut pel fet d'haver
emprat la nostra llengua al Senat.
El cas del model educatiu propi, aixo sí que és d 'era
i no era. Que s'ha fet d'aquell model educatiu propi de
les Illes Balears, d 'aquell intent de nacionalitzar l'educació -ho va dir el Sr. Rotger-, d 'aquell objectiu per tota
la legislatura -ho va dir el Sr. Cañellas-? Hi han gastat
directament prop de 200 milions de pessetes, i un bon
dia, el passat mes d 'agost, llegim que " Cultura decide
olvidar definitivamente el modelo educati vo de Munar" .

Si el model era de [a Sra. Munar, o era del Sr. Vida[ o
era del Sr. Rotger, jo no ho sé. E[ que és segur és que
era del Sr. Cañellas, que ha estat el president d 'aquests
tres consellers de Cultura. Pero en qualsevol cas la meva
preocupació és l'alegria amb que es tu den milions de
tots en costosos experiments demagogics que un bon dia
s'abandonen silenciosament per la porta de darrera.
Enguany, model educatiu propi de les IIles Ba[ears, com
fan els ordinadors: "Borrar bloc? Sí" , model educatiu
propi de les llles Balears, esborrat; ja no ha existit maL
Vostes són uns pessims administradors públics, administradors de recursos economics públics. Pessims.
Que puja el total de deute de la Comunitat Autonoma
de les Illes Balears? Podrem saber qualque dia la quantitat que per tots i cadascun deIs conceptes deu la Comunitat?, que pugen els saldos deutors abanes i a altres
intermediaris financers? , que puja el deute de les empreses públiques aval'lat per la Comunitat Autonoma?, i el
no aval-lat, el de curt termini, el de Tresoreria?, que es
deu a les empreses de construcció i als subministradors?,
potser 10.000 milions de pessetes?; i que es deu als
particulars, a part deis 5.000 mílions de pessetes que es
deuen per expropiacions de carreteres ocupades í no
pagades? Aquestes són preguntes sense resposta, perque
les hem fetes i el Govern no respon. Un Govern gens
complidor, gens solvent, que no paga als contractistes,
que no paga als expropiats. Els contractistes hi van voluntaris, saben de que va la cosa, estan informats; els
expropiats són for<;osos. Ocupar una casa, una finca, i
no pagar-la durant anys, aixo és un atropellament, és un
abús i, si m 'ho permet, és un robatori.
Dins I'Estat de les auto no mies hi lJa moltes mancances encara, i aquests són els aspectes que s'han de desenvolupar i perfeccionar. Per a<;o no compartim la seva
obsessió pel tancament del model autonomic que defensa el Partit Popular. No pensam que calgui tancar el
model autonomic amb urgencia i d'una vegada, sinó que
és un procés encara obert que hem de continuar perfeccionant. La historia ja marcara els límits. 1 un deIs

796

DIARI DE SESSIONS / Núm. 119/ fascicle 2 I 4, 5 i 6 d'octubre del 1994

Jectes pendents de desenvolupament és precisament l'artí138 de la Constitució, en allo d'atendre assenyaladament
circumstancies del fet insular. Aquesta atenció especial
t tenir transcendencia des del punt de vista del tractament
cal de determinades activitats economiques, encara que no
l'únic aspecte que cal considerar. En aquest sentit, Sr.
esident, el Grup Parlamentari Socialista vol anunciar a la
mbra la seva voluntat i oferir la seva col·laboració als altres
ups per tal que en la mesura del possible es pugui arribar
un consens sobre un text que, si no unanime, obtengui
nenys un molt ampli suport parlamentario

sentació com a exits directes, pro pis, coma resultats de
gestions directes a BrusseHes de l'objectiu 2 o l'ampliació del 5b, l'objectiu 2 per a la comarca del Raiguer,
l'ampliació de les zones del 5b al Pla de Mallorca, municipis de sa Pobla, Arta i Campos, no són gestions directes del Govern del Sr. Cañellas davant BrusseHes, són
gestions conjuntes del Govern del Sr. Cañellas i deIs
socialistes de Balears davant el Govern espanyol perque
els incorporas com a proposta propia a la seva presentació a Brussel-les. Tots hi hem contríbult, i així s'ha de
fer constar.

Pero quina és realment la voluntat del Partít Popular i

EIs ciutadans tenen la sensaclO, jo crec que amb
fonament, que al Govern de Balears hi ha molts d'abusos de tipus economic, que els poIítics conservadors, els
que comanden, es reparteixen sucoses comissions, tant
d'obres i subministraments grossos com petits. Tenen la
idea que una [(lpida i miraculosa prosperitat economica
acompanya els que governen; i aixo són idees que haurÍem d'erradicar, no restringint el pensament, obviament, sinó eliminant totes les practiques que alimenten
aquests sentiments populars. Per exemple, la gent creu
que tots els polítics enxufen els seus familiars a l'administració o a les empreses públiques. Fins i tot pensen
que quan un parent d'un polític entra afer feina a un
banc o a una caixa d'estalvis és a canvi de coHocar a
l'administració o a una empresa pública a un parent del
directiu del banc o caixa. En una paraula, hi ha un ambient negatiu en relació a les persones que es dediquen
a la política, injustament, perque la majoría hi som
moguts per sentiments nobles i desinteressats, o per
ambicions completament lícites i legítimes. Hi ha ciutadans que quan han vist el Pla de carreteres, el detall
d'una variant que no afecta la seva finca, se n'han anat
a la correguda al notari a aixecar acta, per por de canvis
que excloguin algun veinat afectat deIs que es mouen
bé dins el Partit Popular. Aquesta és la desconfian<;a.
Aquests sentiments els ha provocat voste, Sr. Cañellas,
en els seus dotze anys de mandat.

1 Govern?, perque ho desconeixem. Aixo de regim fiscal

oecial és una mica misteriós; cada anys la mateixa expres) críptica sense més desenvolupament. Que sera aquest
gim fiscal especial? Que pensa el Govern que sigui? Hi ha
nt que diu que ja no ens deduiran IRPF a les nomines. Hi
gent que troba que tindrem ja la benzina a meitat de preu.
ra una proposta seriosa, Sr. President, o sera. com la refor3. de l'Estatut de 1991, que el president va qualificar davant
president d'Espanya, Felipe González, com un bodrio del
¡al no havia de fer ni cas, que varen crear amb 1'única
tenció de crear problemes electorals als socia listes de Bales a l'any 1991? "Ni caso, ni caso", li varen dir. 1 ahir vam sentir del president que aquests projecte dorm el somni
:ls justs al Congrés deIs Diputats. 1 qui 1i ha donat les pasti:tes de dormir, si no voste mateix, Sr. Cañellas? Ni caso.
'1 bodrio. No sera una cosa així, és ver?, aixo del regim
ical especial; no sera un altre intent d'embullar troca fins
mes de maig, sera una proposta seriosa a la qual realment
,lem anar tots per avan~ar en aquest ca mÍ.
Per un estudi i articulació serios os estam disposats a tot
trebalI parlamentario Aquest és, amb tates les reserves
specte de les seves actuacions anteriors, la nostra posició:
la proposta seríosa, no una proposta kleenex, d'usar i tirar,
nb caducitat 1 de juny del 1995. Pero i voste, Sr. President,
nse triomfalisme, es va apropiar indegudament de realitzaons i projectes que no són seus, que no són del seu govern:
tent d'apropiació indeguda de les grans obres hidrauliques,
s fets i les compromeses, com el transvasament del sobrant
~ sa Marinera a la badia de Palma, la duita d'aigua de la
rra Nord, sa Costera, la dessaladora d'Eivissa illa, de Forentera, la gran dessaladora de la badia de Palma, són ínte'ament finan~ades pel Govern de Felipe González, i tots
~m contribuit a l'exit del conveni; perque voste no ignora,
=r bé que li cou, que a Espanya governa el Partít Socialista,
.le és el partít d'aquest diputat i deIs qui seu en a aquesta
mda de la Cambra. Intent de robatori deIs nous hospitals:
nou hospital de Manacor amb les obres ben avan<;ades, el
:gon hospital de Palma que iniciara la seva construcció
my que ve sí l'Ajuntament de Palma, del Partít Popular,
le ha d'aportar els terrenys, no ho impedeix, no són accions
~l Govern del Sr. Cañellas. Una mica més d'honestedat en
presentació del balan<;; són obra del Govern socialista
'Espanya. Intent d'apropiació de la construcció de poliesJrtius escolars, que és un programa deIs municipis, del
'overn balear, i de la Secretaria d'Estat d'Esports; o la pre-

Per aixo hem de fer un esfor<; des de les institucions
per esvair aquests sentiments: donar transparencia a les
contractacions, evitar la contractació directa, les
co¡'¡ocacions públiques a dit que després, cobrint formalitats falsejades, es converteixen en vitalícies; facilitant
la investigació parlamentaria i no obstruint-Ia; donant
publicitat a les declaracions de béns i d'interessos, que
han de ser qualque cosa més que un nou i buit requisit.
1 un d'aquests casos que més escamada té la gent, a
la gent normal, i no sempre ben informada, pero que
dóna i lleva majories i poder, són els de Brokerval i el
del túnel de Sóller. 1 quins són els fets? El Govern balear, el Govern del president Cañellas atorga una concessió per a la construcció i explotació del túnel de Sóller
a l'oferta que segons el conseller del ram, el d'Obres
Públiques i Ordenació del Territori, té menys solvencia
financera, zero exactament, per dur-Ia a terme. Aquest
adjudicatari insolvent ha tingut una llarga relació mer-
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cantil amb el president de la Comunitat, i formaven part tots
dos durant deu anys del mateix consell d'administració. Per
tal de subsanar aquesta insolvencia, el que va ser responsable
del erae d'una cooperativa, la CAP, que en un temps va ser
prospera, les malifetes del qual ja havien costat més de 400
milions de pessetes als ciutadans de les Illes Balears, posa en
pnktica un pla de finan~ament consistent en una estafa .
utilitzar uns diners que la gent li confía perque compri lletres del Tresor, amb l'adquisició de pagarés i participacions
del túnel a través d 'una empresa intermedÍélria de valors que,
benelda pel president Cañellas i per alts carrecs de) Govern,
opera de manera il'legal amb una gestió financera tan dolenta que no pot evitar la fallida. Processat, esdevé prOfug de la
justícia.
Aquest és, Sr. President, \'enunciat més aseptic. No hi ha
cap e\ement que no sigui sobradament conegut. No hi ha
judicis personals de valor. L'opinió pública coneix tots
aquests extrems. Podem dir que tot aixo, sen s perjudici del
pronunciament judicial final, és la veritat. En qualsevol sistema democratic una adjudicació contra els informes tecnics
i financers a un soci del maxim responsable de l'executiu,
per molt que personalment tots dos, el president i l'adjudicatari, siguin accionistes molt minoritaris, pero tots dos ostentant al consell d'administració la representació d'importants
accionistes del mateix grup familiar, i que articula el seu
finan~ament mitjan~ant estafes a gran escala, per una per
una persona amb antecedents de gestió economica irregular,
provocaria dimissions, crisis de Govern i moltes, moltíssimes
explicacions. Pero aquí la regeneració democratica que
prediquen no la practiquen. Com deia aquell cap ella antic, el
PP pot dir "Has de fer el que jo dic, i no el que jo faig".
No ens agrada, Sr. President, ens repugna que a les reunions oficials a que acudeix per ser el president deis ciutadans
de les Illes Balears amb els responsables del Govern d 'Espanya introdueixi sistematicament qüestions relacionades amb
el seu patrimoni privat, i en especial amb la protecció per
l'Estat de les salines d'Eivissa i Formentera; perque la qüestió de la prosperitat i la moral pública té un enunciat ben
senzi11: la gent vol viure a un país ric, no a un país on el
president i el seu entom es fan rics.
Existeix un deficit de democracia a les nostres institucions. És necessari un impuls per donar a cada institució el seu
paper. El Parlament esta deteriorat, corcat pel suport polític, ideologic, reglamentari que el PP dóna als transfugues,
als que fan tra'ició als electors. El transfuguisme s'ha convertit en una practica usual d'aquest parlament per crear majories espúries. El Síndic de Greuges, el nostre defensor del
poble a que poder acudir contra els abusos i irregularitats de
l'administració autonómica, la Sindicatura de Comptes, que
promogui racionalitat i estalvi pel seu control de la gestió
economica de les contractacions públiques, són qüestions
importants, peró no hi puc dedicar temps. El Partít Popular
aprova les lleis en aquest parlamentoEl president Cañellas les
fa publicar i ordena el seu compliment, i a continuació en fa
befa i presumeix d'incomplir-les.
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EL SR. PRESIDENT:
Acabi. Sr. Triay, per favor.
EL SR. TRIAY 1 LLOPIS:
Sí, Sr. President.
Bo és encap¡;;alar la llista de comunitats autónomes
ordenades de majar a menor pel seu producte per habitant, o per la seva renda familiar disponible. Pero aquest
producte per habitant, lleugerament superior a la mitjana de la Unió Europea, satisfa les nostres aspiracions?
No. Aquesta renda familiar disponible, lleugerament
inferior a la mitjana de la Unió Europea, omple els
nostres desitjos com a poble? No. Volem que el nostre
fet diferencial sigui tenir una economia prospera i ben
repartida, uns serveis i infraestructures suficients i eficients, un alt nivell d'instrucció i de lectura, de protecció,
difusió i creació del patrimoni cultural, i de respecte cap
al medi ambiento Aixo, i no desfermar passions o inventar discriminacions, és el que el bon governant ha de
perseguir.
Amb un millor Govem de les Illes Balears, que no
tengui por a prendre decisions, que no tengui por al
futur, capa~ d 'estirar la societat, d'estimular el millor
del nostre caracter i de la nostra manera de ser, tenim
totes les possibilitats reals per situar-nos en el grup de
cap¡;;alera d 'Europa, tant en renda familiar, com en la
sempre posposada o sacrificada qualitat de vida. Senyores i senyors diputats, aquest és el nostre compromís.
Moltes gracies.
(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Triay. Pel tom de replica té la paraula
el president Sr. Cañellas.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Gabriel Cañellas i Fons):
Sr. President, senyores i senyors diputats. Tornam
estar amb un discurs amb dues parts. Avui el representant del Partít Socialista ha dividit els seus esfon;os en
dues actuacions jo cree que molt ciares, i amb una finalitat em supos que també molt evident. Jo almanco escoltant-lo trauria d 'entrada dues conclusions molt senzilles.
Primera conclusió: tot quant s'ha fet aquí, el resultat
d 'una activitat economica, el resultat d 'unes inversions,
el resultat de l'autonomia, de la profundització autonomica, el resultat de tot quant al llarg d'aquests dotze
anys s'ha vengut fent, és gracies a l'actuació brillant,
efica<;, activa, permanent, mimada cap a la nostra comunitat, d 'un govern socialista que diu que no ens oblidem
que és el seu. Perdoni, el Govern de Madrid és el de
tots, a gust o a disgust, en píndoles o en culleradetes;
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pero és el Govern de tots els espanyols, i té obligació de
vetllar pels interessos de tots els espanyols. 1 si voste treu
comptes, que en sap, i té capacitat, veura com fan parts i
quarts, les mateixes parts i els mateixos quarts de que es va
queixar el president de la Rioja igual que jo al debat tan
brillant del Senat, aquí on no ens contestaren absolutament
a res; ens digueren quatre generalitats i ens enviaren a ca
nostra. 1 a voste li consta, perque envoltat de gent que no el
deixava caminar, el va veure des de la sala de devora, tot
solet, i va poder entendre'l ben entes. Escolti: el president de
la Rioja, socialista, es va queixar exactament del mateix que
jo: que una comunitat que s'esfon;a, una comunitat que
s'autofinancia, una comunitat que fa esforc;os per tenir una
activitat economica, ells en el camp de l'agricultura, creant
empreses noves, nosaltres fomentant el turisme; es troba cada
vegada més oblidada del Govern central en no ser per una
cosa, i és per incrementar la nostra participació en solidaritat
cap a les altres comunitats, que voste les va sentir ben fort,
per cert, escainar dient "Faltaria menys, que ningú tocas la
solidaritat ".
1 aquesta solidaritat es tradueix en el fet que aquell que
en espabiHa m, que feim feina que cream activitat, que feim
tot aquesta funció, I'hem de transferi r clesprés a les a1 tres
comunitats, j mb'i , jo no ho havia volgut treUl'e, perque no
havia volgu t treuJ'e aquest tema aquí, perque no se m digués
que feia demagogia.a, i miJ'j la diferencia entre proclucte
interior brut entre renda creada i renda disponible de les
nostres famílies, i miri el que diuen tots els experts: Que el
que nosaltres cream va transferit a altres bandes; i va transferit, per que? Va transferit per una política brillantíssima
deIs socialistes de subvencions partidistes a comunitats que
no la saben aprofitaJ' i que no creen ni una activitat economica, només el reparteixen en subvencions, i miri -la hi regalaré, per si no la té- les publicacioos que fa la seva comunitat
socialista d'Andalusia, a veure com Ji creix la renda d'un any
a l'altre en funció deIs traspassos de rendes de les altres
comunitats dia a dia, miri com els creix, pero al mateix
temps, el s decreix J'ocupació, els decreix l'activitat, els decreix la producció i els decreix tot, perque regalar no serveix
per res si no hi ha voluntat de prosperar, i vostes no saben
fer gens d 'impuls de prosperitat.
Die aixo perque, a voste, fins i tot li ha agradat el debat
del Senat, sera l'únie. el debat del Senat només va tenir una
cosa positiva, i les coses positives, així com voste ha reconegut aquí que s'incrementa l'activitat economiea, que s'hi fan
tota una serie de coses de les quals es reconeix que són bones, el debat de l'estat de les comunitats al Senat només va
tenir una única cosa positiva, amb tot el positiu que aixo és,
i ho dic seriosament, no estie fent demagogia, és haver aconseguit després de dotze anys que el Sr. Felipe González
s'assegui a escoltar-nos un día, només s'havia produ'it un
intent quasi aconseguit una altra vegada i que en el darrer
minut ells varen enviar un ministre al propi Senat, i hauria
d'haver sentit el que en deien els presidents de les comunitats, varen dir: No tomarem a reunir-nos si no ve el president del Govern. 1 aquel! dia no va tenir ni un fet positiu, no
va dir com, de quina manera, quines línies podia tenir el

financ;ament, va anunciar una altra vegada un llibre
blanc, per al 97 ha d'estar tancat, a principis del 97, i
encara feim el Ilibre blanc, a través del qual després
hauran de combinar les 17 comunitats autonomes perque ningú no perdi res i tothom es pensi que hi ha
guanyat, per aconseguir una cosa, no arribara. S'ha
anunciat una reforma de la llei i s'ha creat una ponencia
per crear una comissió per veure com es pot estructurar
una modificació del Senat que ha de ( .. .) una reforma de
la Constitució, amb un poc de sort el Sr. Sampol tendra
la barba blanca . Pero és bo aixo , jo li reconec que és bo ,
pero la veritat és que després de dotze anys podien
haver donat qualque passa més, encara que fos poca, ni
una ditada de mel, ni un punt només, anunciam, anunciam que anunciam que anunciarem.
Entrant dins ac¡ueix lema ele finan~ament ha dic
perque després aniré a La graJl altra gran conclusió la
primera és que tot és bo per al Govern. Tot és bo j
m 'ha volgut deixar suposa r que jo criticava el model que
varem acceptaJ' de fjnan l$ament per a .les comunitats
I'any 92 j que acabara ( ... ). fa una estoneta, just aquí,
perque és que no val dUJ les coses escrites, voste m' ha
sentit dir - i m'escoltava, com que molts vegades no
m'escolta, a la millor ho fa bé, total, pe! que li serviraque en contra del que defensava el meu partit, nosaltres
el varem votar, no estavem d'acord amb tot, fins i tot
hem fet qualque recurs, pero el votarem perque és bo
per a Balears és a 00, era bo, era una millora, i 'luan
un hi guanya qualque cosa, ja va bé, i amb cada acció
guanyam un poc, va bé. Voste m' ha sentit dir aquÍ que
si hi havia inelos peJ primera vegada un concepte i.nsular com la plurünsularitat com pJuriprovincialitat, pero
escolti , al 50% d 'una província, és més alt qualque cosa
que res, pero al 50% ,no com les altres, aixo haunl de
venir a una altra part, i no basta ha de ser més que una
província. Voste m'ha sentit dir aquí que l'estat va
reconeixer que amb el fjnan~ament de carreteres s'havien equivocat, i no havia estat una transferencia assumida
( ... ) j de qualsevol manera, va ser una transferencia
as umlda amb el vist-i-plau de tots, vostes també bi
votaren a favor, quan la varem assumir, perque era
correcte com ho feia, i quan se n'adonen i assumeixen
que hi ha hagut un error perque ens havien de financ;ar
la inversió nova per convenis i després, per reial decret,
suprimeixen els convenis, n 'hi va haver un, el primer,
era un conveni anual, hi va haver el primer, i escolti, no
ho die jo, esta escrit encara ( ... ) record, a la via de cintura veuran obra feta, conveni Mopu-Caib, pero l'any
següent s'han suprimit els convenis. Bé, hi hem de cercar una fórmula. Ens va costar molt de temps ficar-Io
dins la fórmula de financ;ament, s'hi va fi.car i l'acceptarem per bo, el que passa és que l'endema treuen un pla
multimilionari de 18.000 bilions de pessetes que no
entrava dins aquesta actuació.
Li'n diré més, m'ha sabut molt de greu que dins tota
aquesta defensa a ultran<;a que vos te ha fet de les bondats del Govern socialista com a cavaller creuat que ha
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vengut aquí a defensar l'honor de tan bella dama que el té
mig compromes, hagi volgut -i si algú es va quedar amb
aqueixa impressió ho lament moIt- dir que usurp els merits
deIs altres. Aquí, ahir, en el meu escrit que li vaig lliurar, a
la meya lectura i a totes les bandes on he fet declaracions
públiques he dit que les resolucions greus, difícils que s'han
adoptades en tema d'aigües, i concretament de les aigües de
la badia d'Eivissa i de Formentera, eren fruit d'un dialeg duna lluita colze a colze- amb el ministeri corresponent del
Sr. Borrell que finan¡;a totes aqueixes actuacions, és la seva
competencia. Die que cap ou de dos vermells.
El Pla hidrologic és seu, no ens 1'han transferit, qui el fa
són ells, amb una participació nostra, no nosaltres, qui 1'ha11
de solucionar són ells, no nosaltres, tot i reconeixer aquí i
a quantes baneles faci falta que a la fi, a for¡;:a de dialeg del
conseller, del seu predecessor, ele mi mate ix i de tot5 els que
hem pogut, i de voste, perque vull su posar que per darrera
qualque cosa han feta, Ji agralm profundament tot, vostes o
la batlessa de Calvia -ai, germa! no és el mateix-, vostes s'hi
han pronunciat poc, l'acord va venir el dia que, en assumir
que el problema era comú, varem seure'ns l'Ajuntament de
Palma, l'Ajuntament de Calvia i jo mateix i varem anunciar
que aquel! tema no tomaria a enfrontar mai més -si es potun del PP i un del PSOE, al manco d'aquests ajuntaments,
perque hi havia un problema que estava per damunt de les
voluntats d'un partit i de l'altre, i aquell dia comen¡;aren
efectivament els viatges de socialistes de Calvia al ministeri
i els viatges del conseller comen~aren a ser més ben rebuts,
comen¡;ava una actuació molt lloable, no li 'n llev res, la qual
ha permes cercar una solució definitiva al problema i una de
temporal també, per consens i per acord, encara que voste
la vulgui convertir en el meu vaixell insígnia, perque és una
solució adoptada igualment per consens entre vostes -i quan
die vostes dic els socialistes, els de Calvia sobretot i els del
ministeri més que mai-, nosaltres com a Govem i els de
l'Ajuntament de Palma, en comú, per treure endavant una
situació difícil.
L'altra conclusió -després podem entrar-hi fil per randa-,
una: El Govern socialista tot ho ha fet bé. Ens ha donat
l'autonomia, encara que no la volguéssim, ens l'ha donada,
gran ( ... ), té les idees tan clares que ni tan sois vol dir on
hem d'acabar, té les idees tan clares que l'única manifestació
al debat del Senat sobre profunditzacions concretes va ser la
d'avisar-nos -i aquí ha sortit Lancelot una altra vegada amb
la l!an<;a a la ma per salvar el Sr. Felipe-, no se li ocorri, Sr.
President, agafar les universitats de qualsevol manera. És un
pensament propi o és que el Sr. Felipe diria: No hay dinero
suficiente para transferir las universidades como corresponde,
l 'única manifestació del president del Govem el 'un tema
concret, tret de la brega amb el president de Navarra sobre
el Tribunal Constitucional i els seus problemes, que eren
purament i exclusivament localistes, l'única, i aquí han posat
l'escut, no correguéssiu, no fos cosa que després ens passa
com amb carreteres, que treguin un pla multimilionari per
salvar el problema de les universitats, perque hi va haver tres
presidents socialistes que bufaven amb pipa perque estaven
exactament en les mateixes condicions que nosaltres: Una
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universitat nova, en fase de creació, que ha d'establir
exactament quins conceptes, la inversió en infraestructures no s'ha feta i que no s'atreveixen a dir a qui ja les
tenen: A tu et toca menys perque a aquells ja és hora
que els toqui qualque cosa, no fos cosa que trepitjassim
qualque callo
1 I'altra part del missatge? Sou uns desastres, heu
tengut el creixement dormit, turístic, i ara l'heu despert.
Els turistes vénen, molts, pero se'n van descontents
perque els heu donat mal servei i mala qualitat. Justament el seu ministre va dir tot el contrari, que hi hem
de fer!, alguna vegada havia d'anar en contra del seu
propi govem, pero aclareixin-se, qui té raó?, els qui fan
les estadístiques i les saben o els qui les manegen de
qualsevol manera? M'he salvat del el control aeri, d'aquest encara no m'ha donat la culpa, d'aquí que acabem
la tendré. Falta de planificació absoluta. 1 és cert que no
han sortit les directrius encara ara, pero mirin, jo crec
també que ha de reconeixer -no ho reconeixera, és
igual, ja ha dit que som uns insolvents en política territorial, com volen que tomi enrera?- que l'elaboració del
Poot és política territorial; que el Pla de carreteres,
agradi o no agradi és política territorial; que el Pla de
ports esportius, amb totes les seves discussions, debats i
diaIegs, retirades i tornad es a treure, perque fos el més
consensuat possible, és política territorial; un pla de
residus solids és política territorial; que la propia Llei
d'espais naturals que es va fer en aquest parlament -no
me la vull adjudicar com un merit propi, no sigui cosa
que també em duguin a la presó, ha dit robar els merits
deIs altres, perdoni'm, no és meva- és política territorial; que no pagam ni els interessos i que no sabem, ho ha
dit a proposit de l'aigua, ni tan sois controlar el creixement desordenat, i ha motivat la falta d'aigua, d'un
ajuntament com Palma, el qual havia estat socialista fins
fa tres anys, de l'Ajuntament de Calvia que és i ha estat
socialista des del principi.
No estimam la llengua, estam en retrocés, no hi
tenim cap interes, perque amb la llengua no es fan
especulacions, pero n 'hi ha que hi fan meravelles, n 'hi
ha que li fan dir el que volen, n 'hi ha que no tenen
aturall ni fre, n'hi ha que més valdria que la tenguessin
tancadeta dins la boca, i que consti que coincidesc amb
voste, no m'agraden les pagines que menyspreen no el
president de la Comunitat, sinó allo que aquest representa per la forma que té, per les expressions que empra, per la llengua que utilitza, quan té dret a fer-ho,
sigui d'un diari nacional o sigui de qualsevol mitja de
comunicació, sigui opinions signades per aquells que les
signen o siguin simplement camentaris que es deixen
caure, coincidesc amb voste, no és bo, no és convenient,
crea dificultats i estableix falta de convivencia.
El nostre model educatiu, no és que hagi desaparegut, és que a un mament determinat, feta la seva presentació, feta la seva posada en practica en pla únicament i exclusivament d'analisi, fet el seu seguiment,
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quí on han volgut, aquest model educatiu continua i espeam que qualque dia, no es tardara moIt, si el Sr. Felipe
Jonzález no ho impedeix, tenguem les competencies per
'oder-lo aplicar; mentrestant, sera. difícil.
Mal administrador, per favor, obviln aquells temes per[ue poden fer treure els colors als del seu grup; el seu grup
!'alla, com a administrador nacional, a qui cada dia repassen
3. lli~ó tecnics, experts, d'aqui i de fora, de la Unió Europea
experts mundials, que no arriben ni a controlar la inflació,
ti a aturar el deficit, ni a davallar els interessos, perque ara
ornaran a comen~ar a pujar, no els quedara més remei, no
tÍ tenen altra sortida, i si no, ja ho veura, i fins i tot el Trilunal de Comptes, aquí on a nosaItres cada vegada ens milora, els fa una disposició i els diu que per favor s'ajustin al
[ue hi ha pressupostat, que en els seus decrets treuen quantiats multibilionaries deIs pressuposts per administrar-los així
om vulguin i sense control pressupostari. Esta escrit, va
lassar per les Corts, va ( ... ) per tothom i s'insta el Govern
lerque ho fes així, aixo perque jo no som capa~ de treure
lüestions de caracter personal partidista que els ha fet sortir
,quests dies a nivel! nacional i a nivel! d'aquí com els millors
ldministradors del món. EIs forats es continuen un amb
'altre i els titulars actual s eren membres igualment de les
~xecutives anteriors, de l'anterior i de l'anterior, i, per tant,
'esponsables d'aquest. Vol dir-me una cosa?, i em permetra
a pregunta, com pensaven, com a grup, pagar tots aquells
loblers? Han enganat el Tribunal de Comptes amb els resulats deIs comptes electorals. Pensaven treure més diputats en
lqueix parlament?, sap que ni treient tres vegades tot l'arc
)arlamentari haurien pogut cobrir el 50% deis doblers que
an bé han administrat com a gestors, deis quals ara es posen
:om a exemple? tot l'arc parlamentari, perque, senyores i
,enyors, el meu grup, que és el més nombrós, no va arribar
l 30 milions de subvenció a les eleccions guanyades. Escolti,
¡ue per arribar a tres-cents no sé quants no és estrany que
lbans d'ahir els subhastassin les seus de per Alaró.
Miri, tampoc no vull ni puc, ni cree que sigui just admere, perque és que és aixo, fan dir el que volen a la llengua,
ant en castella com en mallorquí. Ha dit voste que no pot
!star d'acord amb la urgencia del tancament del model autolomic que propugna el PP, no ha entes bé, aixo, el que
ieim és que és convenient -i aixo ho defensaré on faci falta:aber on anam, aixo no és tancar el procés autonómic, tan;ar el procés autonomie és allo que vostes intentaren just
lbans del pacte autonomic; és a dir, ja han fet el primer
)aquet, a les del 143, com que sou menors d'edat,ja us basta,
no en parlem pus, i continuarem negociant amb les del 151,
hi va haver una pressió tan grossa de presidents socialistes
no socialistes que els va fer tornar enrera i canviar les arales. Nosaltres el que deim no és aixó, el que volem és que
llgú d'aquells del nostre govern es defineixi sobre si serem
guals qualque dia les del 151 i les de1143, com?, on podrem
lrribar? I sabrem dins quin marc ens movem, sense urgenci!s, no l'hi posam termini ni dates; saber on anam, vostes ha
:aben i nosaltres també.

Dins aquest cúmul de desproposits que jo he comes
allarg de tants d'anys hi ha el proposit d'apropiar-me no
soIs de les inversion5 del Govern, sinó també de les
accions conjuntes. A algú cap en el cap, deis qui seuen
aquí, que saben com funcionen les coses, que l'objectiu
2 sigui un aconseguiment d'aquest govern directament
de Brussel'les? Sr. Triay, tot5 tenim ben ciar que vostes,
com a govern -per ventura, bé-, tenen ben decidit, i
endemés per aquí van els trets, que no hi haura cap
possibilitat de negociar directament amb Brussel'les, que
el concepte de clau de l'estat central com a negociador
no el volen cedir a ningú, i se'ns va dir expressament
que una comissió intersectorial podria ajudar a crear la
voluntat d 'estat, que l'Estat seria qui la duria a defensar.
Nosaltres del que ens queixam és que aquell tema de
I'objectiu 2, la vegada anterior, l'Estat central no el va
voler defensar i que I'any següent hi varem tornar a
insistir davant el poderós Estat central i aconseguirem
que sí que estigués disposat a defensar-lo, pero sense
que ell hi posas una pesseta. ( ... ) que els ajuntaments hi
participassin, la Comunitat el va assumir, el finan<;ament
de la part de la Comunitat i deIs ajuntaments, peró
l'Estat central no s'hi ha compromes, és a dir, s'ha
compro mes expressament a no posar-hi ni un duro. De
totes formes, moltes gracies, com aqueixa, ens en poden
fer unes quantes més. Com el 5B, és clar que no ens
l'han donat, a nosaltres, pero qui va ser que va fer l'esfor<; per fiear-hi Menorca i Eivissa?, qui va ser que va
demanar la inclusió en aquest del Pla?, qui va fer-hi la
inclusió de sa Pobla, d'Arta o de Campos? el que passa
és que varem anar al davant de l'Estat central a demanar-li que ens defensassin aixo, i accediren a defensarnos-lo; faltaria menys.
Pero és que, a més a més, no és bo que surti aquí
a dir que tot quan jo he dit ahir aquí eren realitzacions
del Govern, jo ho he evitat, he dit quines eren actuacions del Govern, he dit quines eren actuacions del Govern, he dit quines situacions actuals en que es trobava
aquesta comunitat, perque debatíem no l'estat de salut
de Gabriel Cañellas, no l'estat de salut del president
d'aquesta comunitat, no l'esta de salut d'aquest govern
ni d'un grup parlamentari, debatíem, estudiavem, des
de dues optiques, quina és la situació en que es troba la
nostra comunitat avui aquí, quines són, per una altra
banda les decisions polítiques que ha pres aquest govern
alllarg d'aqueix temps.
Jo ah ir -ho die perque hi ha hagut comentaris- no
vaig fer cap testament perque se m 'hagi acabat el credit,
voste no ho sap ni ho sabra mai, només n'hi ha un que
reparteix aqueix credit, a cada un li'n lliura una part,
l'administra i després li diuen si ho ha fet bé o malamento Si jo hagués de fer el meu testament polítie mai
no vendria aquí i els lliuraria, segons els meus comptes,
92 pagines als seu s trenta i busques, perque hi havia
diferencia de lletra, ha die per aquells que varen dir
també que jo girava una fulla cada tres minuts i no era
ver, en girava una cada minut, el que passa és que cada
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tres de meves era una de les altres. Sí jo un dia hagués de fer
un testament polític, que estie segur que qualque día l'haure
de fer, no hauré de menester tan tes fulles, Sr. Triay, tan sols
em bastara amb dir un día i una hora quan m'hagi arribat el
darrer moment, el de la mort, política, o el de la jubilació
política -no és per ara, no s'alegrin-, no m'embarguen mai
ni les honres ni les pompes, que res ha estat per jo mateix,
pero a aquells mallorquins, menorquins, eivissencs i formenterencs que un dia m'elegiren sempre els agrairé el que han
fet per jo, i escolti, aixo ve al cas que -no ho die jo tot sol, ho
diuen al seu voltant també- cada dia es fa més grossa aquesta
bambolla -voste mateix- que el credit meu s'ha acabat, que
el credit del Partit Popular s'ha acabat, que la corrupció ens
dura a perdre, que no feim més que favoritismes i especulacions i famílies i interessos particulars; a totes bandes re parteixen cartes.
Sr. Triay, no jugui sempre amb aquell foc, perque només
poden fer-lo aquells que estan absolutament conven<;uts que
mai no hi poden caure, encara que els critiquin el mateix, i
no die encara que facin el mateix, perque de cap de les maneres ni aquel! govern, ni jo, ni el meu grup entén com a
polítiques les afirmacions que voste, fent amb tata llibertat
ús de la seva llengua, així com ha ha cregut, assigna al meu
govern de corrupció, de millares de patrimonis personals, de
bo, fins i tot d'una carretera i d'un notari, cosa que si no
m'explica més clarament no he sabut per on anava, de moment, li contest amb tota tranquiHitat, i aixo que en el meu
grup diuen que estie d'allo més ben informat, aquest pie
m'ha agafat en orsay en aixo del notari aquest; l'haurem
d'emprar per a altres coses, aquest notari, perque no acceptaríem ni permetríem ni tan soIs per un minut donar possibilitats en les nostres actuacions que aixo sigui ver, altra cosa
és que quan un esta com esta el seu grup, estimat amic, no
li quedi més remei que acudir a aquestes actuacions, perque
hi ha grups que poden permetre's parlar perque estan poc
compromesos, peró hi ha grups que els passa que no saben
( ... ), han de fer aquel! doble paper, i el Sr. Triay esta en la
situació més difícil que pot estar un polític, engrunat per
Madrid i engrunat per aquí. Per a voste només hi ha gemecs.
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sitat d 'impulsar la gestió pública a privatitzar-ho tot;
d'una economia que hi havia en aqueix estat no problematica a una economia ele bancarrota absoluta, d'una
actuació lliure, important, fracassada, pero important, a
haver d'estar sotmesos a la majoría d'un altre que li treu
el que vol i li fa pujar la benzina, perque, d'aixo, no
n'hem parlat, va treure un acord, pero li fa pujar la
benzina, hi guanyaran uns i ho pagaran tots els altres. A
voste el que Ji passa és que veu que voste, que era un
home de creences fermes i rigorós, ja no es pot dir socialista perque la política economica se li ha vengut tota
a baix, els plantejament se li han venguts tots a baix, i ja
no saben on són; ni obrer, perque els sindicats ja no
volen saber res tampoc de voste; ni sé si espanyol, perque ja li queda poca for<;a, ni sé si espanyol, perque ara
només som europeus, per veure si alla tapam les dificultats. 1, que li queda?, Ji queda el partit, i partit vol dir
xapat, i xapat vol dir dividit, i dividit vol dir que voste
només representa els 50% deIs socialisme balear. 1 aixo
fa estar inquiet, aixo fa estar incomode. 1, a més, a Madrid continuen essent centralistes, i continuen mantenint
totes les postures electoralistes, del (... ), de totes aquestes
coses. Amb una paraula, sopa freda i seient calent, molt
calent, molt calent perque voste sap ben cert que no té
alternativa a presentar.
Avui, darrer dia, darrer debat de la Comunitat, el
primer partit de l'oposició , perque és el que en té més,
no hauria d 'haver presentat, senyores i senyors, al nostre
projecte, al nostre programa, dut a terme, malament,
sense complir, havent assumit els merits deIs altres,
havent estat triomfalistes, una política agraria alternativa, una política industrial alternativa, una política
turística alternativa?, que ha tret?, res de res, perque
no la tenen, perque no la tenen, perque no la saben fer,
i únicament i exclusivament s'aferren afer advertiments
molt seriosos, que amb la nostra actuació se'ns ha acabat
el credit, peró no s'oblidi que la seva actuació també
pot haver anul'lat un possible credit que encara fins ara
mai ningú no li ha atorgat per confian<;a.
Moltes gracies.

Sap que li passa, Sr. Triay? A voste li passa com a aquell
de l'epoca deIs convents, quan les vocacions eren nombroses
i els refectoris molt petits, a vostes, com a grup, els passa
aquí, i a voste especialment li toca beure's la sopa freda i
ten ir el seient calent, perque, a voste, amb la seva bona
voluntat, sempre li ha tocat ser plato de segunda mesa, peró
no només pel fet material d'haver de substituir a la 1 Legislatura un i a la JI Legislatura passar per davant d'un altre, no,
no és aixó, són circumstancies de la vida; a la I1I, a la II ho
va ser, no n'hi havia d'altre i el posen a voste, pero no ho
die per aixo, ho dic perque es troba davant la dificultat
aqueixa que tota la política socialista ha fracassat, ha fracassada tota. De la intervenció es passen al liberalisme ara,
polítieament; d'un emolument, sense mirar la despesa, passen a un intent rigorós de contenció -no els funciona, per ho
proven-; d'una política de rendes a estrenyer els salaris, el
creixement económic, a returar qualsevol actuació; de neces-

(Aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Grades, Sr. Cañellas. Té la paraula el Sr. Triay
Llopis.
EL SR. TRIAY 1 LLOPIS:
Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Sr. Cañellas, a quin preu ho ven?, no he acabat d'entendre al final quina era l'oferta, després de tot aquest
xerratorum no he acabat de veure si ven barat o car.
No ho fan tot malament, eh? , no es pensi, hi ha coses
que les fan bé. Vam criticar, fa un temps dins aquesta
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:gislatura, davant la vice-presidenta que du aquesta are a -no,
'anquil-la, que no és res personal- que no funcionava gens
é el BOCAIB, que sortia amb molts de dies de retard i que
xo era una vergonya. Ha ha anat corregint, i fixau-vos si ha
a arribat a corregir bé, que en aquestes hores, el butlletí de
ia 1 de novembre ja ha sortit, perque vegeu que hi ha coses
ue el Govern les du molt per endavant, no tates les du per
nrera. Per tant, no puc fer jo una valoració negativa de tot
1 que ha fet el Govern, el Govern s'avan~a en moltes coses,
er exemple, amb aquesta.
A mi m 'agrada fer comptes, efectivament, no és que sigui
)mptable, pero he demanat, aquest govern, el Sr. Cañellas,
mb el temps que du, que ha gastat? 1 m'han dit ha gastat un
~r<5 de bilió de pessetes, 333.000 milions de pessetes des que
a tenir el poder, bé, amb un ter~ de bilió de pessetes qualue cosa deu haver fet, si no hagués fet res, aixo seria ja una
::>sa, un miracle; ha fet, dar que ha hagut de fer coses amb
n ter~ de bilió de pessetes, 333.000 milions; per tant, hi ha
;)ses que no admeten discussió.
Les carreteres, jo li ho explicaré, perque abans ho he dit
lalament, m'he enredat. La gent se'n fia tan poc de vostes
de la seva administració, se'n fia tan poc deIs planols que
resenten, se'n fien tan poc de l'objectivitat de les decisions,
ue se'n van immediatament que en donin fe perque no sigui
ue els canviln per beneficiar-ne un altre que l'han de llevar.
I.ÍxÍ, no die que sigui cap persona concreta, aixo passa, jo li
e parlat de quins són els sentiments del poble, no Ji die cap
lentida, eh?, res del que Ji he dit no és irreal. Aquesta és la
ealitat del nostre poble, aquests són els sentiments que hi
a, que, per cert, sembla que no ha volgut entrar en aquesta
üestió; no sé si és que hi voldra entrar quan jo ja no tengui
ret a replica, no ha volgut entrar a cap d'aquestes qüestions,
üestíons molt importants.
10 vaig cara alta, no tenc res a amagar, Sr. President, i
ins a aquest punt no tenc res a amagar que dema matí
1ateix per tenir temps de parlar-ne amb més deteniment,
Iresentarem una interpel-lació sobre les contractacions del
iovern a familiars d'alts carrecs, i aiXÍ ... , a més la hi preentarem a voste perque tengui ocasió d'ampliar directament
avant el plenari aquesta qüestió. Per tant, jo vull que se'n
larli, a mi no m'agrada aquest enxufisme generalitzat que
'ha produit a aquesta comunitat autonoma des de fa dotze
nys i, per tant, com més cIares estiguin les coses, molt milor.
Voste moltes vegades no diu la veritat, i a vegades, clar,
=s seves mentides queden; i jo ara, perque és la primera
Icasió que tenc, li vull dir que voste, per exemple, va dir una
nentida fa molt poc, a la comissió que varem parlar de
Jrokerval, i va dir que l' Ajuntament socialista de Palma
lavia convidat el Sr. Berga, de Brokerval, anar a Taornina -i
oste va dir a Corsega- pel tema de la UniversÍada. Ido tan
nentida és que Taornina sigui a Corsega com que el Sr.
Jerga anés convidat per I'Ajuntament de Palma. He tengut
Icasió de comprovar-ho. Que hi anés , és una altra cosa; qui
l va convidar? M'ho pens, pero no ho diré. Ara, si qualque

conselleria del Govern encara té qualque compte pendent amb el Sr. Berga d'aquells assessorament que feia,
tenen ocasió d'aplicar-lo a la factura d'aquest viatge, que
encara esta sense pagar a l'agencia. Pero l'Ajuntament
de Palma no el va convidar; mentida, i grossa, a un
moment especial, puñalada trapera. Alerta, alerta, que
ja ens coneixem tots.
Hi ha hagut o no hi hagut milers de turistes que han
hagut d'anar aquí on no havien contractat? N'hi ha
hagut o no n'hi ha hagut? Diguin el que diguin els ministres. És satisfactori o no és satisfactori? Ha anat a tota
enguany l'oferta iHegal, no legalitzada, o no? Ens hem
d'aclarir, perque si no aquí xerram i xerram deIs socialistes, xerram i xerram deIs deutes del partit, i xerram de
mil coses. Tenim deutes perque no hem fet segons quines mangarrufes, per aixo tenim deutes. la els pagarem.
1 a més, jo el veig preocupat de veritat. Parla del
tancament de 1'Estat de les autonomies, i es refereix
últimament als socialistes i a Felipe González. 10 crec
que el seu partít Ji haura de donar una injecció de moral, que vostes hi seran prest, perque aquell que el senti
a voste, fa la impressió que els socialistes continuarem
quinze o vint anys més governant Espanya, la qual cosa
no sé si respon a un moment de depressió, d'enquestes
que no funcionen , de resultats que s'estanquen, o realment és que voste ho creu així, sincerament. Tal vegada
és cert que voste ho pensa, i en aquest sentit ens diu
aquí l'autentiea veritat.

Els vaixells d'aigua, Sr. President, jo no els criticaré
com a solució tecnica. Entre tots hem aconseguit que
pugui ser reaJitat. 10 el que critic és quina política del
territori durant dotze anys s'ha feta des del seu Govern,
que ha conduit a aquesta necessitat extrema; i per aixo
seran el buc insígnia de la seva política territorial, de
la seva política que és supramunicipal; és massa vell
a<;o de venir aquí i dir lino, el seu ajuntament...". Voste
esta per damunt aixó, la Comissió Provincial d'Urbanisme per damunt els ajuntaments, la Llei d'ordenació
territorial per damunt els ajuntaments. Deixi els ajuntaments que facin la seva política, pero voste carregui
amb la seva. Critiqui la política deIs ajuntaments a
l'ajuntament; critiqui els batles dins l'ajuntament; pero
aquí assumeixi la seva responsabilitat. Des de 1983 ens
conta aquí la rondalla de les directrius d'ordenació
territorial, i no n'han fet... bé, ara sí, han fet un contracte ara per comen<;ar a fer una ... , bé el que deia del
Senat, la caricatura que feia de la reforma del Senat,
aixo no és res comparat amb el que comencen afer amb
les directrius d'ordenació territorial, quan duim dotze
anys.
El veig pessimista, la veritat, Sr. President, el veig
pessimista. Després d 'haver anat al Senat el veig especialment pessimista. Tots els mitjans de comunicació han
donat una versió optimista d'un debat útil, unes resolucions importants, uns compromisos grossos, una passa
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endavant; i voste pessimista absolut, arnés amb un negativisme respecte del president del Govern i deis socialistes en
relació a l'autonomia, una desqualificació, un sectarisme tan
gros, que crec que realment s'ho ha de fer mirar, perque si
aixo l 'afecta a la resta de la seva vida o de la seva activitat
política, jo crec que és molt negatiu per a tothom, per a tots
nosaltres, que logicament voste és el nostre president.

posar netedat i decencia, exemplaritat i austeritat a
l'exercici del poder público Moltes gracies.

Bé, no hi ha dubte que ja no ha insistit amb el tema de la
política económica en relació al seu Govern. Jo li volia dir
una cosa que va dir el de la Rioja, que voste admira tant, i
ho va fer molt bé, molt millor que voste sense cap dubte, el
seu discurso Va posar un exemple que voldria jo posar aquí,
diu "observin que les comunitats que van davant a la llista de
producte interior brut i renda familiar disponible són les que
tenen menys competencies". Que vol dir aixo?, que tenir
poques competencies dóna riquesa? No. Que vol dir que
Can aries i Balears vagin davant en creixement?, que els seus
governs ho han fet molt bé? No, no ho vol dir. No té res a
veure, és una casualitat, és una altra cosa, no depen de vostes. Com tampoc és lógic que anem davant perque tenim
poques compet(~ncies. No, anam davant perque l'economia
va bé.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Gabriel Cañe\las i Fons):

Jo veig que a voste li fa gracia aixó que són uns mals
administradors; esta bé. Deuen 72.000 milions de pessetes,
aproximadament, -és una estimació, perque no ens donen les
xifres- 72.000 milions de pessetes, deis quals el 56% és deute
amagat, deute espuri. Són xifres molt importants.
M 'agradaria que m'hagués donat una res posta a qüestions
que Ji he plantejat molt serioses respecte de la utilització que
voste fa sistematicament del seu paper de president de la
Comunitat Autónoma, del seu paper de la púrpura del poder
per obrir despatxos a Madrid i després plantejar qüestions
directament inherents al seu patrimoni familiar i a la vegada
per tractar de doblegar una decisió presa en el Congrés deis
Diputats i encarregada al Govern, de protecció de les salines
d'Eivissa i Formentera.
Lament també que no hagi tingut ni un segon per parlar
de la problematica del túnel de Sóller. No es preocupi, tenim
ja una interpel-lació posada en aquest parlament, en aquest
plenari, per arribar a les darreres conclusions en aquesta
qüestió.
1 per últim, Sr. President, només li vull dir que voste ho
fa molt bé. Voste en aquesta tribuna ho domina; que a voste
no 1i falten ni gestos ni paraules, que no li falten gloses ni
coverbos, que se sap el parenostric millor que ningú, peró
que no estic gens segur que aixó sigui el més necessari ni el
més urgent per al nostre poble. Jo crec que el més urgent,
el que necessitam, és una política previsora del futur, una
planificació que posi ordre en el territori turístic, assignatura
absolutament pendent, que des d'Aragó i tot li han hagut de
recordar que sí, que duguin l'aigua de l'Ebre, peró que la
imprevisió és seva, que és el resultat d 'una política nefasta
que han fet des d'aquí. És necessaria l'eficacia en la gestió
deIs recursos económics públics, i és necessarí més que mai

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Triay. Per tancar el torn té la paraula el
Sr. President de la Comunitat.

Gracies, Sr. President. No he entes en absolut a que
es referia amb alló de si ho comprava o si ho venia.
M'ha vengut a la memoria alló del cariño verdadero ni
se compra ni se vende, i com que jo estim molt aquesta
comunitat, no estic disposat a comprar-la ni a vendre-la.
Som un especialista en efectes especials. 1 voste es
repeteix més que les mongetes, perque totes les errates
del Butlletí Oficial acaben al debat de l'estat de la Comunitat. No és tan gros; hi ha errors, som humans,
estam sotmesos a pressions. Peró i que m'ha d 'anar a
dir? Miri, un ajuntament socialista: S'aprova un decret
dia 8 d'agost de l'any 90, adjudicant a una empresa una
feina; i el mes de juliol ja estava fet el seguiment públic
d'aquesta feína, i acabada. Aixó sí que és fer vial Aixo
sí que és córrer! Ah, carall!, vuit dies abans d'adjudicarho ja estava feta, acabada i controlada, i adjudicada -em
sap greu, Sr. Obrador- a una empresa de les germans del
Sr. Carlos Soto, que justament és el que li va pagar el
video publicitari. Que vol que li digui? És una casualitat
molt grossa, com per sortir aquí i parlar de moralitat;
com per sortir aquí i parlar d'interessos personals.
1 si repassavem les feines que ha fet cadascú per
cadascun deIs ajuntaments? No hi vull entrar, em neg a
parlar d'aquest tema, com en neg -i ho dic ben ciar,
senyores i senyors diputats-, que no afegiré ni una paraula, poden fer totes les preguntes que vulguin, haura
de comen~ar a parlar un altre, si volen que parlem
d'aquest tema, aquesta acusació que ha fet d'utilitzar un
ca.rrec per acudir a instancies del Govern a parlar de
temes personals; perque aixó és una mentida, tan grossa
com la seva, 1'únic que passa és que quan em diuen
"d'aixó val més que no se'n parli", som respectuós i no
en parlaré. Ho han provat de totes les maneres, el tema
de si jo he anat a defensar les salines a certes instancies;
no és aquesta la situació, no és aquest el tema, i mentre
aquell que té la facultat de dir la primera paraula no la
digui, no seré jo qui la segueixi. La pilota és en les seves
mans o
Que jo estic disconforme amb la Llei de costes? Hi
estic. Que el meu govern esta disconforme amb la Llei
de costes? Hi esta. Que hi ha grups parlamentaris que
estan disconformes amb la Llei de costes, i que aixo
afecta interessos de Balears, d'Andalusia, de Valencia,
de Múrcia, de Bascongades; i que per Madrid quan se'ls
han explicat certes coses s'han vist ulls -bé, o tenen

"
molts de recursos-, ulls badats dient "oooh". No ha servit per
res, pero no, almenys un compleix amb aquest... 1 que es fa
j'aquesta manera precisament perque no digués vos te el que
ha dit. No ha he aconseguit, que li hem de fer? Una més, no
~m vendra d'aixo.

governi, ja me'n cuidaré ben prou, i voste de criticarho . Avui voste ha fet un magre servid a aquesta comunitat, qua n l'únic positiu que avui aquí ha tret és "viva
Don Felipe González". Que se'l guardi molts d 'anys.
(Aplaudiments)

El president de la Rioja va dir tot el que voste m'ha dit.
Pero també Ii va dir al Sr. Felipe González que era una
immoralitat, amb paraules més refinades, que de la pressió
fiscal de l'exercici d 'una bona gestió fiscal, de l'autosuficien:ia de la seva comunitat, servís perque la seva comunitat no
~n tengués cap profit i el s'enduguessen a una altra; i els que
¡engueren a darrera, se' n varen cuidar ben prou de dir "Ep,
10 impacienteu, no jugueu, que la solidaritat és per a nosal:res. Tu ets un, i els altres paguen la solidaritat, tu ets el més
Jetit, i les socialistes són les més grosses. Alerta amb els
10tS " . Li varen dir.
Que milers de turistes han hagut de canviar c\ 'hotel? CIar.
:,scoltin, i tant de bo ens torni a passar l'any que ve. tant de
JO hi hagi tanta de gent que vengui sense provocar cap overJooking, encara que entre tots haguem de fer un esfor~. Jo
~stic segur que el conseller, els tour operators, els hotelers i
'ins i tot l'oferta complementaria estan disposats afer tota
a feina que faci falta, mentre la gent se'n vagi contenta. 1, Ii
19radi o no li agradi, les enquestes diuen que aquest destí
:ontinua sent el primer per qualitat, pel servei, per atenció,
Jer tot el desenvolupament que en aquesta comunitat es ve
'ent.
Per tant cree que s'ha perdut una vegada més la gran
)portunitat que no es té mai, que aquest debat es convertís
~n una anaIisi entre unes alternatives duites a terme per un
~rup polític que fa més d'onze anys que governa, i uns
~rups poIítics que presentassen una alternativa diferenciada.
~o hi ha manera, em creguin que és que no la tenen, aquesta
Llternativa. Per tant, mentre la cerquen, mentre la troben,
nentre la creen, mentre en convencen els altres, nosaltres
:ontinuarem governant.
1 una paraula abans d'acabar, perque ho proven cada
'egada, a veure si arriben a fer crear aquest ambient que hi
la: falta de credit, esgotament, quan jo som davant parlen
[ue s'ha acabat tota una epoca. Ja només hi faltava que
.rribas a la mort deis dinosaures. 1 avui, com que no s 'han
.trevit a dir-m'ho aquí, a la cara, han dit que estic desmoraitzat. Com que no m'ho podien a mi, han dit que estic desnoralitzat de ls possibilitats que tengui el nou govern l'any
996, o quan el Sr. Felipe vulgui convocar, o quan el Sr.
ordi Pujoll'obligui a convocar eleccions, que tot podria ser;
i és que no s'ajunten amb Esquerra Unida; o quan ho digui
1 Sr. Guerra, que també podria passar. No estic desmoralitat, el que passa és que jo he vengut aquí a debatre l'estat
.e la Comunitat avui, produit per la trobada de dues poIítiues: la nostra i la del Govern central -no vull dir la seva, la
.el Govern central- que no són coincidents, i el que vull
aber és aquests dos anys que em queden de Govern teoricalent socialista a Madrid, fins a on puc arribar, a que pot
spirar aquesta comunitat. Del que faci el meu partit quan

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. President. Passam al tom d 'intervenció
del Grup Parlamentari PP-UM. Té la paraula el Sr. Jaén
Palacios.
EL SR. JAÉN 1 PALACIOS:
Sr. Presidente, señoras y señores diputados . En cumplimiento de un precepto reglamentario comparece ante
la Cámara el Sr. Presidente del Gobierno y debatimos
sobre la orientación política general del ejecutivo. Pero
no sólo por eso estos días estamos en este debate sobre
el estado de la Comunidad, como nos recordaba muy
bien el presidente Cañellas, sino porque es deseable que
las ideas y las posturas se confronten; y es que la diversidad siempre enriquece, aunque a veces no hay ocasión
de poder hacer estas confrontaciones de programas y de
ideas; y porque la crítica, siempre que es constructiva,
permite corregir planteamientos equivocados, o evitar
caer en los errores, como a veces sucede.
Pero si este debate es conveniente y es necesario, es
evidente que lo es mucho más en el momento en que
nos encontramos, cuando el presidente del Gobierno nos
hizo ayer un repaso de lo que ha sido la actuación del
ejecutivo en estos casi cuatro años de mandato. Hoy,
estas fechas, son un buen momento para hacer un alto
en el camino y reflexionar sobre esa acción del Gobierno, al objeto de hacer una evaluación, cuál es su alcance, los aciertos, los errores; y hoy la oportunidad se
presta más a esa crítica constructiva, como otros portavoces han destacado en este aspecto, y no para el derrotismo, no para el acoso y el derribo, no para los argumentos ad dominem ni para las descalificaciones personales que sólo sirven para medir la talla de quienes
carecen de proyecto político y ven que sus expectativas
de alternancia disminuyen día tras día. Hoy este debate
es una ocasión, Sr. Presidente, para aportar soluciones
a los problemas de nuestra comunidad autónoma; y no
es el momento, por tanto, de personalizar las deficiencias y satanizar políticamente a los miembros del Gobierno.
El repaso que el Sr. Presidente iniciaba ayer en su
exposición comenzaba por una extensa referencia al
proceso autonómico, aspecto que yo pretendo analizar
en sus dos vertientes, y que muchos portavoces han
entrado en aspectos minuciosos. Por una parte se ha
hablado del proceso de transferencia del Estado hacia la
Comunidad Autónoma y, por otro, de los traspasos de
esta comunidad autónoma a los consejos insulares.
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Quince años, casi dieciséis, han transcurrido desde que la
Constitución fue aprobada, y me temo que otros tantos nos
separan y nos separarán hasta que se ejecute, de forma material y completa, ese modelo que recoge la Carta Magna. Y es
que no hay que olvidar que la tentación jacobina, centralista,
del PSOE, siempre está presta a instalarse de una u otra
forma . Por eso, desde el Partido Popular, como aquí se ha
recordado, estamos defendiendo culminar ese proceso autonómico por la vía de un acuerdo global, un acuerdo global
que no es para retardar nada, como decía el Sr. Sampol, sino
que simplemente es para fijar qué competencias son intransferibles o indelegables. Cuáles otras sí lo son en función del
artículo 152 de la Constitución, y un límite temporal que
no es ninguna urgencia, sino el plazo de dos legislaturas. Y
eso se hacía, o se pretendía hacer, con el fin de la equiparación competencial de las Comunidades Autónomas.
En su discurso de ayer, Sr. Presidente, al referirse al proceso autonómico, Usted. lo adjetivaba con tres precisiones:
nos hablaba de la plenitud, de autonomía plena, nos hablaba
de la descentralización y nos hablaba de la financiación suficiente. Todos estos aspectos se contienen en la reforma estatutaria que esta cámara aprobó hace ya algún tiempo con el
apoyo de todos los grupos políticos, excepto el apoyo del
grupo socialista. Ha pasado algún tiempo, han pasado ya más
de tres años, pero conviene recordarlo. Ese proyecto, que fue
remitido al Congreso de los Diputados, todavía hoy, a pesar
de ese plazo transcurrido, tiene un debate aplazado sine die .
Cabe recordar aquí, y decirlo también, que no renunciamos,
como tantas veces hemos dicho, a esa autonomía plena.
y Usted., Sr. Presidente, también habló de descentralización. y esa es nuestra apuesta. Un modelo de estado descentralizado, fuertemente descentralizado, cuya gestión tenga
como eje el principio de la subsidiariedad, principio que
exige que esa gestión se haga, en la medida de lo posible, de
la manera más próxima a los ciudadanos. Y si propugnamos
ese modelo en el Estado, también lo propugnamos aquí, en
la Comunidad Autónoma. Eso significa que aquí, en las Islas
Baleares, han de aplicarse la descentralización y la subsidiariedad si cabe en su más amplia acepción. Y ese es nuestro
modelo. Y no son sólo palabras. Los hechos avalan cuanto
acabamos de decir como recordaba ayer el Sr. Presidente al
citar las propuestas del gobierno remitidas a la Comisión
Técnica Interinsular.

No insistiré por tanto en este apartado que ayer fue desarrollado extensamente por el Sr. Presidente adelantando
incluso una cita textual que el primer portavoz del Grupo
Mixto, el Sr. Vidal, hacía cuando se refería al próximo reto
respecto a la competencia de la ordenación turística. En
resumen, en lo que respecta al cumplimiento del pacto autonómico, constatamos un retraso cada vez más acusado y ya
podemos afirmar, con total y con absoluta seguridad, que
unas transferencias tan importantes como Inserso, como
casinos, juegos y apuestas, están bloqueadas por una mutación económica insuficiente.
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Hoy procede por tanto esta denuncia, y ya adelantamos que presentamos una resolución en este sentido por
los incumplimientos del Gobierno de la Nación, denuncia que ya se puso en evidencia, ya se manifestó en el
debate del Estado de las Autonomías, la semana pasada,
en el Senado .
Es cierto que este proceso tiene dificultades, tanto
refiriéndonos del Estado a la Comunidad como de la
Comunidad a los Consejos Insulares. Eso es unas veces,
pero en la mayoría de las ocasiones es la postura cicatera de la financiación lo que está demorando esos traspasos. Cuando es del Estado se niegan los medios suficientes para ello.
Yen cuanto a las competencias de los Consejos Insulares yo creo que el Presidente dejó bien clara su voluntad, que es la voluntad de nuestro partido y del grupo:
que no hay más limitaciones que las propias del artículo
39 del Estatuto. Eso, y aquellas otras que la prudencia
política aconseja en cada momento y que nosotros,
como entendemos que los pactos son para cumplirlos,
según el principio latino, vamos a exigir que nuestro
compromiso con los electores, el compromiso electoral,
nuestro programa de gobierno se lleve a término.
Se refería también Sr. Presidente, en su discurso, al
desarrollo institucional, cuyo aspecto legislativo, ya
hemos dicho una y otra vez, está concluso en su absoluta totalidad, y se refería al ConselI Consultiu y a las
comunidades baleares en el exterior. Sobre sus quehaceres ya nos ilustró en profundidad y huelga, por tanto,
cualquier comentario, y menos a estas horas, y siendo el
último portavoz, salvo que alguien quiera haberse referido a ellas por su felicitación en las tareas que desempeña, y a pesar de que había temores infundados, a nuestro juicio, respecto al Consell Consultiu porque se decía
que los cargos eran de carácter gratuito.
Respecto a la Sindicatura de Comptes y al Síndic de
Greuges, el Sr. Presidente ya manifestó su voluntad y no
ha cambiado ni un ápice en este aspecto. En eso también nos reiteramos.
Indicar, asimismo, en lo que respecta al apartado
institucional, la participación de nuestra comunidad en
el Comité de Regiones, que se constituyó el pasado mes
de marzo en Bruselas, y que desempeñará un importante papel consultivo en aspectos tales como la regulación
de los fondos estructurales -que pronto discutiremos
aquí en la Comunidad-, la sanidad pública, las medidas
de fomento en el campo educativo y las redes transeuropeas, entre otros aspectos.
En lo que atañe a las relaciones con el Parlament, las
cifras y porcentajes citados por el Sr. Presidente demuestran que el Gobierno cumple, en un altísimo grado, las
peticiones que se le formulan, y cumple muchísimo más
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si esto se compara con lo que hay en otras relaciones con
otros parlamentos de otras comunidades.

porque la última ha quedado expresada al principio de
mi intervención .

Usted., Sr. Presidente, se refería ayer a los princlplOs
rectores de la actuación del Govern. La economía iniciaba
este apartado. Usted., con una intervención prolija, y con
una referencia a esos principios que había propuesto en el
año 91. Y pasaba acto seguido a las realizaciones de la política económica. Sobre estos principios, señorías, es cierto
que cabe discrepar, porque los grupos políticos se sustentan
en filosofías y varios y no todos compartimos los mismos
principios. Sin embargo, es difícil mantener el disenso en lo
que son los hechos. Eso está a la vista, y la realidad, que se
muestra tan tozuda siempre, no puede ignorarlo. Esta realidad se muestra en un escenario económico favorable, al que
parece ser que el hacedor de todos estos aspectos es el Gobierno de Madrid, y que aquí, el Gobierno de la Comunidad
no tiene nada que ver, pero lo cierto y seguro es que la actividad turística ha alcanzado cifras de auténtico récord en
todos los ámbitos, que la construcción ha iniciado un proceso de mejora y que el sector del calzado, que recientemente
ha hecho un encuentro en Madrid, pues empieza también a
obtener buenos resultados, al igual que el sector de los complementos en piel y, por supuesto, la industria bisutera que
tiene una tradición muy rancia en Menorca.

En lo que atañe a la ocupación, ¿este gobierno se ha
preocupado de garantizarla? ¿Ha tenido éxito en su
empeño? Respecto a la primera cuestión no cabe olvidar
el esfuerzo desplegado por el Gobierno para solucionar
la problemática del Pla de Mallorca por la vía del objetivo 2, ya ha quedado claro cómo se ha hecho con la
participación de todos, pero también habría que hablar
del programa del objetivo SB y del programa Leader, y
otro tanto puede predicarse de la promoción de empleo
y desarrollo de recursos humanos por medio de programas Nou, Horizont, Eurofort y otros que, de forma tan
acertada, se viene ejecutando desde el ( .. .). Sobre el
éxito de esta tarea del Gobierno yo no quiero pronunciarme, yo ruego a las señoras y señores diputados que
interroguen a los sindicatos, a la Universidad, a las empresas y a tantos otros organismos que han compartido
trabajo con el ( ... ). Comprobarán entonces porque estamos satisfechos en este campo y reconocemos que aunque todo es perfeccionable, solicitamos su colaboración
para mejorar cuanto sea mejorable.

En fin, todas las previsiones que realizan los expertos
sitúan esta Comunidad Autónoma en un lugar puntero y la
primera en crecimiento del producto interior bruto, algo que
no puede negarse. Y así parecen confirmarlo todos los indicadores. Vayamos al incremento en las exportaciones e importaciones, vayamos al número de vehículos matriculados,
pasando por el consumo de energía y cemento, así como el
aumento de la población ocupada, sólo por citar, repito,
algunos de ellos.
En este último aspecto reseñar la incidencia positiva, así
hay que decirlo, de la reforma del mercado laboral, si bien
insuficiente hasta el momento presente. Por eso, con orgullo,
no hay que extrañarse que el Sr. Presidente dijese ayer lo que
dijo y que yo hoy tenga que repetir que somos la primera
comunidad autónoma en el proceso de convergencia con la
Unión Europea, la primera, mal que le pese a algunas, que
parece que quisieran, según sus intervenciones, que fuésemos
los últimos o fuésemos los del montón.
Me remontaré, Sr. Presidente, al año 91, como hizo Usted. en su intervención, cuando relataba la filosofía económica que tantos adeptos y conversos ha cosechado entre las
filas de la izquierda. Traigo a la memoria de sus señorías el
debate del año pasado, que, como es habitual, fue calificado
por la oposición como una especie de cuento de hadas o
como suele ser tan socorrido con esa referencia bibliográfica
de Lewis Carrol en Alicia en el país de las maravillas. Pero
veamos cual eran esas líneas maestras a las que se refería el
Presidente. Quedaron resumidas en garantizar la ocupación,
austeridad en la administración y dar un fuerte impulso al
proceso de transferencias. Me referiré a las dos primeras,

No cabe olvidar, por otra parte, los fondos estructurales. Bien conocen sus señorías que Baleares no ocupa
un lugar preponderante en materia de fondos estructurales, y no es por voluntad propia, como sabemos, sino
por los reglamentos. Con todo, nuestra comunidad,
como decía, tras un segundo intento -a la segunda fue
la vencida, en esta ocasión- se ha permitido que se comiencen actuaciones en la comarca del Raiguer. Referente al objetivo SB, también tenemos actuaciones importantes en los próximos años y es nuestro deseo, que
esperemos sea compartido por el resto de los grupos,
que en los próximos años los fondos de cohesión, y en
general todos los instrumentos de naturaleza regional y
estructural, contribuyan eficazmente a resolver otros
tantos problemas que esta comunidad tiene planteados.
Hablaríamos,por ejemplo, del parque tecnológico, del
equipamiento de la Universidad para fomentar la investigación y de otras actuaciones contenidas en el plan de
desarrollo regional.
En lo que toca a las acciones realizadas por medio
del Fondo Social Europea hay que hacer una mención
especial al fomento de la contratación y a la formación
de jóvenes, sin olvidar otras iniciativas en el campo de
la educación e investigación, que han sido canalizadas a
través de los programas Force, Lingua y Petra, entre
otros, en cuya ejecución el (... ) también ha jugado un
papel relevante.
Sr. Presidente, su discurso también recogía aspectos
significativos de agricultura, industria, comercio y turismo . Respecto a las actuaciones detallada, que constituyen logros evidentes, no pido a la oposición que aplauda
al Gobierno, eso lo suele hacer siempre el grupo que 10
apoya; solicito sólo que reconozca la evidencia, y no
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seré yo quien de nuevo traiga a su memoria la política del
Govern en estos campos, política, por cierto, q ue en aJgunos
aspectos ha resul tado ser modélica, como es el caso del tu rismo, donde muchas actuaciones han sido puestc'l.S en práctica
en otras comunidades a utóno mas. No es mi intención, sin
embargo pasar por alto una re ferencia al comercio y a la
artesanía, que han recibido un impulso considerable desde
la Conselleria de Comercio e Industria, y esto no debe extraña r tampoco a nadie porque no puede ser de otra manera,
siem pre hemos adop tado tlna postura favorable hacia las
"pime ", auténticos pilares de una política de empleo y de
crecimiento, de ahí el Pla de cornerf, que ha permitido
actuar con distintas medidas para ayudar a las "pimes" a
asumir ese reto de la competitividad en el que todos estamos
comprometidos, reto que esperamos se mejore en todos los
aspectos de la competitividad, una vez que las acciones que
concierte el Gobierno español con la Unión Europea posibiliten introducción de mejoras que este gobierno no puede
hacer porgue escapa a sus competencias.
El Sr. Presidente también pasó revista en su discurso a
otros aspectos relevantes de las actuaciones de su gobierno,
y así se refirió a las infraestructuras, destacando el esfuerzo
del Ibasan en materia de depuración de aguas, y señalando
otras en la red viaria ya introducidas O previstas, como en el
ca o del transporte ferroviario, Ninguna otra administración,
se ha dicho y se ha repelido muchas veces destina más de la
mitad de LIS presupuestos al aspecto de las inversione por
la vía de los capítulos 6 y 7. Sin duda otras necesidades
podrían haberse acometido si esta financiación de la Comunidad fuera en función de lo casi 9 millones de usuarios de
esas infraestructuras, y no de los 70.000 que conforman la
población de derecho.
No faltó, como conocen sus señorías, que el presidente
fijara su atención en otras áreas de gobierno. Era un repaso
general, pormenorizado en algunos aspectos, y que recogía
la intervención más significativa en cultura, en educación,
deportes asistencia sanitaria, servicios sociales y asistenciales,
y otro tantos. En estas materias el Gobierno ha ido ejecutando el programa que se acordó, se concertó en las elecciones, y esperamos que las próximas transferencias de competencias se concluyan cuanto antes, aunque sólo sea a efectos
de beneficios de unidad de acción y de mejora de la coordinación.
El Sr. Presidente también se refería a una administración
austera, a pesar que continuamente se nos critíca unas y otras
cosas. Bien, ése es un desiderátum de toda administración.
La eficiencia y la eficacia son dos objetivos a los que no
podemos renunciar, y no puede renunciar ninguna administración moderna. Eso sin perjuicio, por supuesto, de los
principios constituciona les que toda admin istración tiene que
regir e por ellos, Construir una administración, Sr. Presidente , es una tarea bastante difícil , y a aquí en nuestra comunidad a nuestro juicio se ha hecho de forma austera, se ha
becho con dignidad, y se ha hecho sin merma en la calidad
de los servicios prestado a los ciudadanos. Pero también se
ha hecho con racionalidad y se ha actuado de forma muy

é

480'

prudente en la creaClOn del empleo público. Bien es
cierto que el futuro demandará otras actuaciones en
mejora, que deberán emprenderse a través de un plan
de modernización o figura similar, con el fin de aprovechar todavía mejor los recursos humanos y técnicos, y
mejorar los servicios en extensión y en calidad. Y se ha
de seguir trabajando en esa línea, y supongo que todos
estamos de acuerdo que es necesario simplificar la gestión de los servicios públicos, reducir los costes, eliminar
duplicidades y podar cuanto haya de burocracia innecesaria. Propuestas interesantes de esta naturaleza y de
este sentido se contienen en el Plan estratégico de competitividad que mal'íana, si no hay novedad, elegirá coordinador en la ponencia para continuar los trabajos.
El Sr. Presidente se refería de forma muy especial al
régimen económico y fiscal para nuestra comunidad. Y
citaba en su intervención en el palacio del Senado, el
pasado día 26, creo recordar, expresamente el artículo
138 de la Constitución, que obliga al Estado a garantizar
el principio de solidaridad, atendiendo de forma especial
al hecho insular. El Sr. Presidente puso de manifiesto
que nuestras islas, a diferencia de otros archipiélagos e
islas europeos, no gozan de ningún factor corrector
económico ni fiscal que corrija eso desequilibrios. Tampoco, como guedó claro y todos sabemos, la inversión
pública del Estado es suficiente para que nuestra infraestructuras respondan a la demanda de 8 millones de
visitantes, en definitiva, anuales, cifra que decuplica la
población de derecho, y por lo cual nuestros ayuntamientos no reciben ni una sola peseta de más por su
participación en los tributos del Estado. Por añadidura
las corporaciones locales de esta comunidad autónoma
tienen que recurrir, como tantas otras, al endeudamiento
porque además ven cómo la cooperación local continuamente va disminuyendo, y los pLanes de obras y servicios
y cooperación cada vez son menores y les imposibilitan
para hacer y cumplir la obligaciones de la legislación
básica de régimen local en el tema de cumplimiento de
servicios mínimos.
Decía el Sr. Presidente que una atenclOn especial
merece esa petición de un régimen económico y fiscal
especial para Baleares, Ya anunciamos que tenemos una
propuesta en ese sentido que esperamos poder compartil
con los grupos políticos todo este tema, en el cual nc
queremos hacer bandera y nunca hemos intentado bao
cerio. Y es que e e trato fiscal diferenciado que no con·
lleve merme en la corresponsabilidad fiscal n i en lé
solidaridad es lo que estamo pidiendo desde hace tiem
po, y lo pedimos porque estamo en desventaja competí
tiva con nuestra comunidad autónoma respecto de otro:
territorios insulares, algunos de ellos, por cierto, mu:
próximos a no otros, y cu.e ntan con reducciones otro~
que oscilan entre el 20 y el 55%. Esta minoración vien.
justificada por la reducción del coste de insularidac
también aplicado al tran porte en el caso de Canarias, ...
la pregunta es la ig uit::nte: Si otras islas, incluso medite
rránea gozan de un régimen fiscal diferenciado ¿PQ
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oso tras tenemos que renunciar a ello? ¿Por qué no se
ecen medidas compensatorias para que nuestras merca;, para que el transporte aéreo y marítimo tengan esta
ración? En esta tarea todos somos pocos, y solicitamos
fuerzo común que permita alcanzar ese logro. Por eso
ién quiero agradecer las palabras de apoyo que han
mciado los portavoces en este sentido.
) basta, señoras y señores diputados, lo que se nos viene
2iando en los presupuestos generales del Estado. No
. Me refiero a esa reducción del IV A al transporte de
os. Esta medida es insuficiente y tardía. Insuficiente
le nos llega al 6%, que después será el 7%, y es tardía
le ya se contemplaba en la Ley del IV A, la disposición
::ima, que obligaba al Gobierno a hacer esto antes del
'6, y ya 10 pudo hacer desde el año 92 en adelante. No
por tanto que el IV A se reduzca en los hoteles de lujo
el transporte de pasajeros. No vamos a discutir aquí
l tiene más méritos en esa consecución. Es necesario,
tra parte, que se apliquen también tipos reducidos, y en
'eto a todos aquellos que se contienen en el apartado h)
Directiva 92/77, pero también aplicarlo a la restauray a la hostelería en general, y por supuesto intentar
Lder el IVA super reducido del 3%. Estas medidas de
sición indirecta combinadas con otras de imposición
ta mejorarían nuestra competitividad, y en esta tarea les
lmos -como digo- a participar por medio del estudio del
de competitividad.
)bre otros temas, Sr. Presidente, en concreto Brokerval
Jroblemática del túnel de Sóller, no deseo detenerme,
1 tiempo y porque usted ha expresado perfectamente el
:er nuestro. Ahora bien, al menos unas palabras debo
:ar a tales asuntos, aunque sólo sea para que no se aplica
frán de quien calla otorga. Bien es cierto que, como
usted 10 ha defendido perfectamente.
n cuanto a las inversiones financieras temporales de la
unidad Autónoma ha quedado claro, ya quedó claro y
)s repetido muchas veces, que se hicieron en cumplito escrupuloso del decreto que las regulaba; que no ha
do reparo, objeción u observación cuando se ha hecho
calización o el control externo, bien por el Tribunal de
Ltas, bien por la propia comisión asesora de este parlao, y mucho menos por la oposición, que ha estado mules prácticamente cinco años a este particular.
n cuanto al túnel de Sóller, el único grupo parlamentaue presentó resoluciones en la comisión fue el nuestro,
presentó 22 donde manifiesta de forma clara que la
licación se hizo con transparencia, que el adjudicatario
que tener, como todos los demás, y que beneficiaba en
itiva a los residentes de Sóller y Fornalutx, y que esta
licación se hizo fundamentalmente por la petición de
ayuntamientos, de los partidos políticos presentes en
poblaciones, y del clamor popular que existía porque el
: era el de mejores condiciones para esos residentes.

Hoy, Sr. Presidente -y con esto finalizo- como dijera
Ortega en un discurso en las Cortes de la segunda República, alguien ha confundido de nuevo el Parlamento con
una especie de sucedáneo de tiro al pichón. y han acudido aquí algunos diputados con ánimo alegre de disparar al Gobierno y especialmente al presidente. Y lo han
hecho sin el menor reparo ni cortesía política en demasía. Es cierto, Sr. Triay. Lo que sucede es que en este
caso, como en otras veces, y el debate no es con usted,
la fusilería, la pólvora y la puntería han fallado, y el
presidente una vez más sale indemne. Por eso, Sr. Presidente, permítame que le felicite, y permítame también
que exprese esta satisfacción a los miembros de su gobierno en nombre del grupo parlamentario, porque la
acción del Gobierno ha discurrido por los cauces de
compromiso adquirido con los electores. Ése es, Sr.
Presidente, por cierto, una enhorabuena para usted, para
todos los miembros del Gobierno: muchas gracias, Sr.
Presidente. Señoras y señores diputados, gracias por la
atención.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Jaén. Té la paraula el president, Sr.
CañelIas.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Gabriel CañeHas i Fans):
Gracíes, Sr. President, senyores í senyors diputats.
Un debat més acaba, el darrer d'aquesta legislatura. Un
debat més que tal vegada li ha faltat la confrontació real
d 'alternatives polítíques, í que no per part d'aquest
president, no per voluntat seva, s'ha centrat moIt més
en qüestions de pura demagogia. Pero he pujat aquí per
ressaltar que com sempre al final d 'un debat com aquest
em queda la sen sació que es comet una mica d'injustícia
-tal vegada ha de ser així, pero ínjustícia- i és que
ocupa més temps el parer, la presentació, les crítiques
d'aquells grups que són oposició, que aquells grups que
tenen, ostenten i duen el parer majoritari del poble de
les Illes Balears. Supos que toca ser així, pero no deixa
de ser una mica injusto Queda d'aqueixa manera molt
fosca la feina d'aquells grups que donen suport a un
govern, una feina que s'ha de reconeixer-Ios que fan,
sempre d'una manera callada, normalment exercida des
de la més completa de les serenitats, i d'una manera
permanent.
1 en nom del Govern, en nom d'aquells que assumim
responsabilítats, és bo que aquí, avui i ara, s'emprin uns
torns per donar-los les gracies pel seu suport; pero per
donar-los les gracies encara més, perque realment el
suport és important, pero és moIt més necessaria la
feina que fan de servir d'enlIa<;;, de nexe d'unió, de
transmissió de les nostres actuacions cap al poble que
representen, i moIt més encara de fer-nos arribar les
seves inquietuds; coneixer que vol, que sent, que realment diu , aquell a qui van destinad es les nostres accions.
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Si no fas abó, si no fos per vostes, podríem arribar a
creure'ns que és ver el que d iuen els de l 'oposició, per repetició, per la fo r~a de les seves man ifestacions, perque normalment no se senten més q ue aquestes veus, i poques vegades les altres.
Per aixo necessitam com a Govern, com a responsables,
com a persones que prenen decisions, d'aqueixa paraula dita
en el moment oportú, d 'aqueix comentari , d'aqueixa transmissió deis sentiments populars. A mi no em correspon, ni
ha voldria fer, assumir una representació que no em pertoqui; pero sí que voldria en tant en guant governi, en tant en
quaot represent aq uest Govern, demanar-Ios que mai no e ls
tremo li el pols demanar al grup que dóna uport al Govern
que no perdín l11ai aguest semit de la justicia que ens fa
actuar amb serenitat en les accions de govern. que no els fallí
mai , que no perclin mai el nord elel que és convenielll· al
mateix te mps que ja els garantesc que no esperin, que no
creguin que m ai e ls reconegui tant d 'es fa r~ i ta n caJl at,
perque diguin el que diguin les males lIengües -i n' hi ha
moltes d enve rinades- mai, mai no trabareu en aquest món
l'agralment a l'esfor<; que feis; perque aquest agralment
només se sent, només es viu a l'esperit de cadascun. Pero
aquest esperit, no ens el llevaran mai. Moltes gracies.
(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. President.
Abans de suspendre la sessió vu lJ fer I observació que els
grups pa rJamentar is podran presentar propostes de resa ludó
davant la Mesa d 'aquesta cambra fins a les 10,50. La Mesa es
reun ira lI avors per q ualificar-Ies la congruencia a les anze
de) vespre i les propostes de re a lució un cop admeses,
seran remeses amb canlcter immecliat a l grups parl amentariso
Queda, ido, obert en aquests moments el Registre fins a
les 10,50.
La sessió recomen<;ara dema a les quatre i mitja. Gracies
a tots.
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