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SR. PRESIDENT:

Iones tardes a tots, recomen<;a la sessió. Passam al debat
es propostes de resolució presentad es per cada grupo
est debat aninl de la següent manera: Intervendni en
ler 1I0c el grup proposant per un temps de deu minuts,
lItres grups parlamentaris podran intervenir en torn a
Ir o en contra per un temps de cinc minuts, a continuació
Ira. una altra intervenció el grup proposant per un temps
:inc minuts i els grups que no haguessin intervengut en
I a favor o en contra podran intervenir en tron de fixació
)osicions. Les pro postes de resolució es votaran una ve:l acabat el debat de totes les propostes per l'ordre de
¡entació en el registre.
:::::orresponen en primer 1I0c les pro postes del Grup Parlaltari MIXT. Té la paraula, pel Grup Parlamentari
(T. ..
Sí, Sr. Pascual?
EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS:
Sí, sr. President, per una qüestió d'ordre. Hem arribat a
acord en el Grup Parlamentari Mixt quant a les intervenns, el qual ti explicaria, si ti pareix bé.
Les propostes de resolució del propi grup parlamentari
ien defensade cinc minuts per hom, o sigui 50% el Sr.
sme Vidal i jo mateix, i a les repliques o en e ls toros d'jn venció deis al tres grups, a les del PSM i EE M, e l Sr. Peta; al Grup Parlamentari del Partit Popular, el Sr. Cosme
jal , i al Grup Parlamentari Socialista, jo mateix .
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Pascual. Té la paraula, ido, pel Grup Parla!ntari MIXT, en primera part, el Sr. Vida\.
Prec silenci als diputats. El Sr. Vidal té la paraula.
EL SR. VIDAL 1 JUAN:
Gracies, Sr. President. Senyores diputades, senyors dipu:s. M'ha tocat defensar les propostes de la 1 a la 7, la 17 i
18, que presenta el nostre grup i per raoos que són d'atest diputat que el parla i les dues darrers del Sr. Peralta,
dóna la coincidencia que encara que no sigui igual perle si no, no hauria estat admesa pe r la Mesa, es pareixen
o h la que jo present amb el número 3 i la que presenta el
. Peralta amb el número 17, jo retiraré la 3 perque crec
1cerament que la que presenta amb el número 17 és fins i
t més completa, referint-se al mateix, que no és a ltra cosa
le el regim economic ¡fiscal propi de les IIles Balears.
Dit aixo, pas a defensar les propúste de resolució que ta l
)m vaig dir ahir, no sé si se m va entendre massa bé, pero
) vaig procurar dir; estan bastanl condicionades o vistes des
~ la perspectiva de les illes menors i naturalment des del

que jo vaig dir ahír, i encara que sigui un tapic és així,
que continua sent " assignatura pendent del Govern de
la nostra comu nitat autónoma, i com que pareix que qui
la té pendent va dir ahir clarament j va expressar la seva
voluntat que dins aquesta legislatura es duguessin a
terme aquestes transferencies, jo, com que m 'agrad a
posar un ca lendad a les coses un calendari o un termini ,
perque els podria lIegir resolucio ns similars, per no dir
identiques, presentades a altres debats de I'estat de la
Comun itat Autónoma, corresponents a ls lres anys precedents, i que, a pesar que varen tenir el supon de tothom .
malauradament no han estat complides, senzillament
perque no s'hi assenya lava un termini, com algunes que
he vist c\'altres grups -en el momenl oportú ja direm de
que es tracla- que eliuen "impu lsar en el successiu", ele.
quam a aquest traspas de competencies.
Per tant, jo deman que en aquestes materies de cultu ra, esports, agricultura ¡pesca, activitats classificades,
que va donar el Sr. President en el seu díscurs ja, com
aq ue ll que d iu , quasi com si estiguessin feles, en el termini maxim d'un mes la Comissió Tecnica Interinsular
les remeti al Parlament amb les corresponents proposicions de lIei, d'alg:unes ja sé que hi són, peró que hi
sigui n lotes. I com que alió altre va ser el repte de futur,
no vull dir entre cometes, sinó tal com ho va dir el Sr.
Presiden t, referit a les competencies en materia d'ordenació turística, aquí cree que el termini ha de ser un
poc més Il arg. peró són tres mesos, perque si no, no ens
donaria temps dins aq uesta legislatura a aprovar-ho.
L1avors, vaig dir també que el que em preocupava no
era només la transferencia de la titularitat d 'aquestes
competencies, sinó que el que em preocupa de veritat es
eom lIavors s'han d'exercir, i ja que varem aconseguir
q"ue no ens ficassin un gol a un determinat moment,
només em permet dir que el que hem de fer és evitar
que ara es materialitzas aquest gol i sobretot, i posin
atenció, per favor, que no faciliti el Govern que algú el
marqui en propia porta , perque si ha facilitava el Govern, seria com aquell que compra un defensa de I'altre
equip perque marqui en propia porta, y a buen entendedor, ho diré en castella, poques paraules.
Continuant amb la número 3, ja els he dit que cree
que esta molt més completa la 17, retir aquesta i cree
que tots, perque crec que en aixa tendrél el suport unanime d 'aquesta cambra, hem d ' instar el Govern de la
Comunitat Áutónoma perque en el termini maxim de
tres mesos elabori i trameti una proposició de lIei referida al regim económic i fiscal de les lIles Balears i que
en el possible, o sigui , que sigui similar a I'existent a la
Comunitat Autónoma de Canaries.
També hem parlat molles vegades aquí del POOT, jo
els puc ensenyar deis altres debats sobre I'estat de I'autonomia, concrelament els que es Jan en el 92 i en el 93,
on en el 92, a la resaludó número 8 -de seguida acab,
Sr. President- varem dir que s'instas el Govern de la
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Comunitat Autonoma de les Illes Balears que dins I'any 1992
• s'exposas al públic el Pla d'ordenació de I'oferta turística
per a I'Ula de Mallorca i que en el termini maxim de cinc
mesos faci el propi amb els plans corresponents a les illes de
Menorca, d'Eivissa i de Formentera, i bé, la veritat, aixo era
en el 92, en el 93 ho varem repetir, som en el 94 i no ens
queda més remei que repetir-ho, pero com que ja no tenim
més temps abans que se'ns encengui també el Jlum vermell
que ha acabat la legislatura, demanam que ho sigui dins
I'actual legislatura.

p

Em queden dues, que són que el Parlament de les Illes
Balears insti el Govern perque compleixi -només que aixola LIei general d 'aigües de 9/1985, de 12 de desembre, i que
en la composició de la Junta d'Aigües de Balears, d'acord
amb I'article 13.1 de la lIei superior, confereixi competencies
executives a les juntes insulars, ahir ja en varem parlar, d'aquest tema. Finalment, o quasi finalment, que el Parlament
de les IIles Balears insti el Govern de la Comunitat Autónoma perque dins la legislatura en curs tengui creada, enllestida
i oberta, o sigui, a punt, aquesta biblioteca pública a l'iIla de
Formentera, de la qual el Sr. President ens va dir que era
una de les realitzacions, i per tant, si és una realització dins
aquesta legislatura, és el que demanam.
1 ara sí que finalment, o quasi, que el Parlament de les
IIIes Balears insti el Govern de la Comunitat Autónoma
perque abans de finalitzar aquesta legislatura decideixi el
tipus i destinació d'ús per als ports de competencia de la
Comunitat Autonoma a les diferents iIIes. Tenim el cas del
port d~ S~nt Antoni, a Eivissa, sobre el qual no vull abundar,
pero és necessari que el Govern s'hi pronuncii.
Finalment, n'hi ha una que -i li deman, per favor, Sr.
President, perque es refereix a l'ilIa de Menorca ... - esta presentada per I'altre diputat que no intervé, on demana que el
Govern de la Comunitat Autónoma, en el termini més breu
possible, o sigui, de seguida que pugui, do ni solució a la
depuració i reutilització de les aigües resíduals deIs municipis
de Maó i des Castell a l'ilIa de Menorca, i el que és molt
important, mitjancrant un sistema o sistemes que no causin
perjudicis mutus o recíprocs, no sé si ho dic bé en catala,
pero, com diu aquí: "Ní perjudicis mediambientals ni díscriminacions d'un municipi respecte de I'altre i viceversa".
Amb aixo acab, Sr. President, amb la defensa d'aquestes
propostes de resolució que ha presentat el Grup Parlamentari Mixt. Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gnkies, Sr. Vida!. Sr. Pascual, té la paraula.
EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS:
Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Jo
defensaré les propostes de resolució de la número 8 a la
número 16 inclusivament.
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Abans d'ahir el Sr. President del Govern, el Sr. Cañellas, ens va dir que les IIIes Canaries, que tenen la
competencia exclusiva de totes les carreters, com nosaltres, perque som illes, en canvi les IIles Camlries entren
en un pla de carrete res de l'Estat per valor d'u1}s 18
bilions de pessetes -bilions amb B de Barcelona- i en
canvi, les llles Balears, no. Hi ha, per tant, un greuge
comparatiu de gran magnitud, i jo em pregunt per que
és aixó, i he cercat, quan es va signar el conveni de I'any
1992, que va passar amb les Illes Balears, que va passar
amb les Illes Canaries. Les Illes Balears varen signar el
convení rapídament després d'una compensació d'uns
15.000 milions de pessetes per a carrete res en cinc anys
i uns altres doblers de reconeíxement a la insularítat,
record exactament la xífra, pero esta 15 i 20.000 milions
més; total, 40.000. En canvi, a les IIles Canaries hi havia
un govern presidit pel socialista Sr. Saavedra, peró en
coalició amb un partit nacionalista, com és Agrupacions
Independents Canaríes; varen posar el peu al fre i varen
dir: No. Canaries es va plantar. En aquell moment ja va
aconseguir per a carreteres, per a aquell any, 15.000 míIions de pessetes, o sigui, tol el que nosaltres aconseguíem per a cinc anys ells ho aconseguien per a un any més
40.000 pel fet de la insularitat, i va quedar a I'aire el
tema de les carrete res.
Pocs mesos després -aquí hi ha un retall de diari del
mes de maig-: 11 Canarias exige a Borrell acuerdos definitivos sobre carreteras tras dos años de negociaciones 11 ,
reivindicació de Canaries, i les IIIes Balears, que hem
reivindicat aquí?, que hi han fet els nostres representants del Govern balear?, que hi han fet? Res, amagar el
cap davanl el Govern central, aixo que feia el Sr. CañeHas així, ho feía de veres, es conformava sempre amb
tOl el que Ii donaven, í és ciar, el resultat de tot aixo és
que quan hi ha hagut un partit nacionalista que s'ha
plantat, s'han tenguts els doblers. s'han tenguts els fi nan~ament per a les carreteres; en canvi , no. Ara, que
hem de fer? El Parlament de les lIIes Balears ha de
denunciar que existeixen uns greuges comparatius en els
tracles, respecte de les lIIes Camlries. en materia de carreteres, i també en vols charter amb origen i destinació
al nostre arxipelag.
Entrant en el tema deIs transports -són les propostes
13 i 14-, ja fa massa temps que el Pla de transports es fa,
peró mai no s'acaba. Demanam que sigui aprovat el més
aviat possible aquesl pla de transports, pero amb una
cosa moll específica. Ara pareix que pretén el Govern
balear, d'acord amb I'Ajuntament de Palma, perjudicar
tota la part forana de Mallorca, ara volen, com ja s'ha
denunciat en el consell insular per un altre grup, i s'ha
aprovat, que no es (aci d'aquesta manera, que els passatgers que vénen de la pan forana báixin del tren o de
I'autobús passal el ponl del tren i hagin d'agafar bé un
taxi o bé un altre autobús per anar al centre de la ciutat
¡destinar uns terrenys que tata la vida han estat una
terminal de transports a un parc públic; ido bé, nosaltres deim que ens va bé un parc públic, pero que la
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stinació fonamental d'aquests terrenys situats a la pla~a
Espanya són terminal de transports tant per a ferrocarril
,m per a autobusos provinents de la part farana.

sobre un total de 6.000 milions. Evidentment, el que no
es pot fer és posar multes a qui convé ...
EL SR. PRESIDENT:

Un altre tema que tornam a dur -ja I' hi vfITem dur I'any
Issal a instancies, per cert, del conseller quan e ra encara
IOseller i no s'havia convertit en conseller tecnic, em refe:sc al conseller de Cu ltura, avu i conseller tecnic de Cultura. demanar que ens transfereix in les competencies en edutció i que es faci per al proxim curs, I'any passat les demaavem per al curs 94-95, ara les demanam per al 95-96, i
ue. evidentment, ara nosaltres tenim I'Irpf, del qual només
:nim el 10% perque no ten im competencies suficients per
rribar al 15; ido, nosaltres deim que, en contrapartida a la
'ansferencia de competencies, la qual genera mol ts de reursos hi ha moltes despeses, hi ha tots e ls professors que
an de quedar aquí, etc., que se'ns transfereixi el lra m coresponent de I'lrpf, evidentment encara que anem per dalunt del 15.

Acabi, Sr. Pascual, per favor.
EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS:
'" a qui no convé. Nosaltres pensam que la legalitat
s'ha de complir per a tothom, i com que la concessionaria Túnel de Sóller S.A. no ha complit amb la lIei, sinó
a I'inrevés, jo crec que el Sr. Cuart ha pres el pel al
Govern perque va dir que era solvent i lIavors no ho ha
estat, i per tanto s'ha d'acabar el túnel pero complint la
L/ei de contractes de l'Estat, aixo vol dir imposar unes
sancions pel retard que hi ha hagut, perque ha estat del
tot inj ustificat.
EL SR. PRESIDENT:

Respecte de les directrius d 'ordenació territorial , que va
er un altre punl que va tocar Maria Antonia Munar ahir
luan va parlar, hem de demanar una vegada Olés que en un
ermini , abans de final d 'any, es dugui a exposició pública
'avan!t de Jes directrius d'ordenació territorial i que abans es
lugui a aquest par/ament un c10cument per arribar a un con.ens entre les distintes forces polítiques en l'estrategia muniial de conservació, com un document per apropar postures.

Grups que volen intervenir a favor o en contra? Pel
Grup PSM i EEM, té la paraula el Sr. Sansó.

Després hi ha un tema de les empreses públiques. També
V1aria Antonia Munar va dir ahír que el Govern s' ha cansat
je fer empreses públiques, n'hi ha algunes que fan la compeLC~ncia en aquests moments al sector privat, per exemple
Agama respecte de L/el mallorquina, que és una iniciativa de
lOts els pagesos ( ... ) que volen comercialitzar els seus productes; fíns ara, Agama. que té sous miJionaris, d'exconsellers,
etc., és la protegida del Govern en contra de L/et mallorquina; ido, nosaltres demanam que es privatitzin totes aquelles
empreses públiques, entre les quals hi ha Agama, que suposen una competencia deslleiaJ al sector privat i que no siguin
d'interes estrategic per a les 11les Balears, com creim que no
és ja en aquests moments, ja que esta assegurada, la venda de
la prod ucció de lIet.
.

Gracies, Sr. President. Sen yo res i senyors diputats.
Per dir-li, Sr. Vidal, que el nostre grup estara d'acord
amb les pro postes de resolució primera, quarta, cinquena, sisena, setena i divuitena, i que ens abstendrem a la
segona. De qualque manera Ii he de dir que ens ho posa
facil per dir .que sí a la primera, ja que part d'ella ja
esta en vies de tramitació, com sabem, per tant, cree ho
posam bastant faeíl al Govern, seria un error que ara
votassin que no a aixo quan la meitat d'elles ja estan
fetes. Sí que Ii vull dir que la segona part ja no la veig
tan facil, quan diu les competencies en materia d'ordenació turística, jo I he de dir que desconfiam que aquest
govern transfereixi res de turisme dins aquesta legislatura, voste hi posa tres mesos, els hi pot donar la legislatura, crec que no ho veurem, pero esta bé que els ho
diguem.

] finaLment, respecte del túnel de Sóller, nosaltres demanam que s'apliqui la lIei, en concret, ens referim a les prorrogues. S'hi han donat dues prorrogues, la darrera a petició
del Sr. Cuart, dient "estando en tramitación la concesiól1 de
un crédito" demanava una prorroga, aixo no és cap motiu,
evidentment, per demanar prorroga, aixo és il'legal, pero la
hi va donar fins día 10 d'agost , la dan·era. Nosaltres demanam que a partir de dia 10 d 'agost es compleixi allo que diu
el Reglament de contractes de l'Estat, que en el seu article
137 diu que I'Administració pOl triar entre rescindir el contracle o bé imposar unes multes, que estan en aquest cas a
raó d'una pesseta per cada 10.000 pessetes de pressupost,
aixo es traduiria en unes mulles, si acabe n I'obra en el termini que ten en previst, de prop de 100 milions de pessetes

Gracies, Sr. Pascual.

EL SR. SANSÓ 1 SERVERA:

A I'abstenció del punt segon, nosaItres podem entendre, Sr. vidal, que el que voste vol és un funcionament democratic, una composició plural, pero jo crec que
aixo entra en c;ontradicció amb el que vol el PP. Voste
diu que li preocupa com s'ha d'exigir ·aquest compliment. Jo crec que, al nostre grup, el que li preocupa és
com ha de ser aquesta lIei, i és aquí on nosaltres deim .
i on tenim els nostres dubtes, perque ens agradaria, més
que aprovar una Ilei, que anas condicionada o anas a
dir-nos com ha de ser aquesta lIei. Per aixo, ens abstendrem en aquest punto
El punt tercer I'ha retirat.

Que vol que Ii digui del POOT, Sr. Vidal? El nostre grup
hi ha d'estar sempre d'acord perque hem demanat en aquesta cambra, sempre que n'hem parlat, que el Poot es tramiti
i que el Pot s'aprovi diDs aquesta legislatura. ho veim molt
difícil, pero per nosaltres no es perdni.

de ser per consens deis grups parlamentaris, és a dir,
que ha de néixer d'llna altra manera, en aquest sentit,
hem presentat una proposta ele resolllció. Per aixo, ens
abstendrem en aquesta pro posta de resalució número
17.
(

El punt cinque és el compliment de la Uei d'aigües. No
importaria dir aixo al Govern, pero esta bé recordar-los-el.

Les números 8 i 12 les votarem en contra. La número 8 fa referencia al Pacte Autonómic, jo sé que vostes
dubtaven del Pacte Autonómic, nosaltres hi donam
suport, esta m d'acord amb el calendari . Per tant, votarem en contra d'aquesta pro posta de resolució. La número 12 que presenten també fa referencia indirectament a I'estatut fiscal; li hem de dir que si es crea una
ponencia en aquest parlament, si hi ha un acord de tots
els grups parlamentaris, el que no podem fer és passar
I'arada davant del bou . Per tant, en aquest sentit també
votarem en contra d'eIla.

Els altres punts són també de qualque manera recordarlos coses que han de fer.
Al Sr. Pascual, també dir-li que donarem suport a totes
les propostes de resolució. AixÍ i tot, sí que ens agradaria,
perque en el punt número 13, quan diu que el Parlament de
les IIles Balears insta el Govern de la Comunitat Autonoma
a I'aprovació del Pla d'ordenació del transport regular de
viatgers per carretera, nosaltres li demanaríem, si és possible, que digués "transport o pla integral de transport", perque, és ciar, nosaltres enlenem que hi ha un transpon més
eco lógic, un transpon alterna tiu i es podria donar él ente ndre
que no cap en aquest punt. Per aixó, li demanaríem a veure
si ens accepta que digu; "Pla integral de transport" .
Quant al pum 14, voste ha fet una defensa ciar del perque, pero jo Ii voldria remarcar que lambé hi ha uns edificis
singular alla dins. em pareix que no els ha esmentat, en el
sentit que la defensa també no només ho és per la distancia,
sinó que cree que aquests edificis s'han de guardar.
1 p~r ~cabar, només dir-li que vos te sap tan bé com jo,
perque I'hem seguit a una comissió, que en el tema del túnel
de Sóller, la veritat, no importaria a una societat normal
demanar que es compleixi la tlei o que en un parlament no
importaria que es digués al seu govern que la tlei s'ha de
complir, es veu, i en aquesl tema ha quedat ben ciar, que en
aquest parlament hem d'insistir cantínuament al Govern
perque compleixi la lIeL Desgraciadament, e l Govern, moltes
vegades, la legaJital no la fa complir a tothom, perque hi ha
amics i lIavors hj ha tothom . Amb aquest cas concret s'ha
demostrat que aquí hi havia uns amics clars i un, jo diria .. "
bé, no importa dir res perque ha quedat demostrat dins la
comissió.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Sansó. Grup SOCIALISTA, Sr. Valenciano,
té la paraula.
EL SR. VALENCIANO 1 LÓPEZ:
Sr. President, senyores i senyors diputats. Per consumir
un torn a favor, donada I'amplia coincidencia que hi ha
entre el grup parlamentari i la proposta de resolució que
s'han presentat. En primer Iloc, si el president m'hopermet,
tal vegada faria incidencia en les discrepancies, que són tres,
concretament a la resolució 3 i a la 17, que fan referencia a
I'estatut fiscal. NosaItres creim que l'estatut fiscal i economic
no ha de venir a través d'un projecte de Ile;, sinó que hauria

Referent a les altres propostes de resolució que votarem favorablement, les podríem esquematitzar en tres
grans grups. Un grup seria la mala gestió d'aquest govern, vostes, al Sr. Cañellas, Ji posen el dit dins l'ull en
dos temes concrets: Túnel de Sóller i empreses públiques o Jo no puc afegir res de nou al túnel de Sóller,
estam completament d'acord que demanin al Govern
que actu'" d 'acord amb la legalital. Per tanl, votarem a
favor de la pro posta ele resolució número 16. l a la
número 15, on demanen que s'introdueixin elements
racionals en e l conjunt d 'empreses públiques de la Comunitat; efectivamenl. és necessari perque hi ha mol tes
empreses públiques sobre les quals molts de ciutadans es
demane n pe .. a que serve ixen , fora que serveixin només
per cobrar sous milionaris els gerents, pe.rque molta
gent no sap per a que erveixen ni que fan , molta gent
i molt de diputa ts, entre ells aquest que els parla. Per
tant, donarem supon que s' han d'introduir elements de
racionalitat dins el conjunt d 'empreses públiques que
depenen del Govern de la Comunitat Autonoma,
El segon paquet de les seves pro postes de resolució
fa referencia a una manca de planificació, manca de
planificació en POI-tS, manca de planificació en transports, manca de planificació perque encara, a pesar d'haver-la demanada reiteradament aquest grup parlamentari, no hi ha una biblioteca pública autonomica a l'ilIa de
Formentera, perque aquesta ilIa té unes característiques
distintes de les d'Eivissa i hi ha d'haver una biblioteca
més ben dotada, perque els alumnes de Formentera no
poden anar a consultar els llibres a Eivissa; per tant, hi
ha d'haver una biblioteca que, com a mínim, sigui digna. 1 les altres dues grans qüestions de manca de planificació: El Poot -ja s'ha dit en aquest parlament- esta
buiL Directrius d'ordenació territorial, fa set anys que
espera m les directrius d 'ordenació territorial. Jo crec
que sóo els grans exemples de la manca, de la incapacital de planificació d un govern , la inexistencia encara
avui de directrius d'ordenació territorial. Per taot, donarem suport també a tates aquestes pro postes de resolució.
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Per finalitzar, hi ha dues propostes de resolució, la núme1 i la número 2, que assenyalen també que en aquesta
nunitat autónoma hi ha una insuficiencia en I'aprofundint autonómico Parlam molt de consells insulars, parlam
lIt de pilars fonamentals i a I'hora de la veritat, a I'hora
s compromisos, hi trobam molt poques coses. En aquest
Itit, la proposta de resolució número 1 que demana que es
in efectives ja unes competencies que esta n en marxa i
es altres que hi podrien estar, peró una cosa més imporIt,n o només que es facin efectives, sinó que, a més arnés,
puguin dur a terme dignament, que estiguin ben dotades,
"que, d'aquests pilars fonamentals, quan vénen alguns
lutats aquí a parlar-ne se n'omplen la boca i resulta que
tenim desemparats a I'intemperie, i aquests pilars fona,ntals, de tant desemparament a la intemperie, comencen
orear-se i comencen a podrir-se. Per tant, ja seria hora,
Iyors diputats, que els donassin una bona ma de Xilamon
ndo, a veure si en feim desapareixer aquestes formigues de
lOt blanc i pleguen tates. Gracies.

i

Hay una referencia también a favor de la propuesta
número 3, que fue una coincidencia de casi todos los
grupos políticas, algunos con la boca pequeña, otros con
expresiones de satisfacción, relativo a este estatuto económico y fiscal que todos demandamos.
La número 4 también la vamos a volar a favor,y
tengo que decirle que el Gobierno ya ha concluido prácticamente todos los trabajos, y en este momento son los
consejos insulares y después la exposición al público de
los trámites pertinentes. Por tanto, aún con esta precisión que usted aquí acentúa, nosotros estamos de acuerdo con eso, porque nos parece que el plazo es bastante
más largo que Jos que señalan otras propuestas, dentro
de la actual legislatura; pero quiero hacer esa precisión,
como decía, porque, en definitiva, es un tema de aunar
voluntades de que las expresiones al público después,
por ejemplo, no se hagan de nuevo, etc. Es un tema
complicado. La voluntad del Gobierno es ésa que usted
expresa aquí.

...,

EL SR. PRESIDENT:
Gnkies, Sr. Valenciano. Grup PP-UM, Sr. Jaén, té la
"aula.
EL SR. JAÉN 1 PALACIOS:
Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados.
¡jera anunciar en primer lugar el apoyo de nuestro grupo
lIguna de las propuestas de resolución que presenta el
upo Mixto, y quiero también agradecer la intervención del
rtavoz Cosme Vidal por la mesura con que lo ha hecho y
r la precisión de las propuestas que ha presentado.
vamos a apoyar la propuesta número 1, sobre la cual
¡ero hacer una salvedad. Dice esta propuesta y su conteni. en una referencia a las transferencias en cultura y depor, agricultura, pesca y actividades clasificadas, que el Gorno, dentro de la presente legislatura, se ha de compromea transferirlas a los consejos insulares, ese compromiso ya
á, lo ha manifestado el Gobierno en no pocas ocasiones,
:r mismo lo reiteré desde la tribuna, pero quiero que hoy
;:de constancia una vez más en nuestra votación que eso
a ser asÍ. Pero yo le rogaría al Sr. Cosme Vidal que a
"tir de la cuarta línea, cuando se refiere al término máxiI de un mes, y en concreto los tres meses que después
ltinúan, ponerle realmente que ese apartado lo pudiese
)rimir o no matizar con tanta precisión, y no lo digo por~ el Gobierno no tenga la voluntad, que la tiene, sino
rque a veces esos plazos no dependen del Gobierno, y le
é por qué. Yo creo que es en el próximo pleno del día 10
mdo vamos a debatir esas transferencias dentro del campo
cultura, animación sociocultural, depósito legal de libros,
. y usted bien sabe que el tema de actividades clasificadas
á prácticamente ultimado en la subcomisión corresponnte y que el tema de agricultura y pesca está en trámite,
udio y solución de la problemática que conlleva. Por eso,
o que si usted retira esas líneas de la primera propuesta,
votaremos con mucha satisfacción.

Por último, hay otras propuestas, la número 7, relativa a que antes del fin de la legislatura el Gobierno decida el tipo y el destino de los usos de los puertos que son
competencia de esta comunidad autónoma. Esto afecta
prácticamente a un puerto en concreto y que usted bien
conoce, prácticamente. También hay la voluntad· del
Gobierno de hacerlo. Por tanto, también la vamos a
apoyar.
La número 8, que ha defendido el portavoz Sr. Pascual, también es un tema, está aquí discutido, todos estamos de acuerdo, que hay unos plazos pactados en un
pacto que por cierto todos hemos denunciado, excepto
el Grupo Socialista, que se ha incumplido, el pacto del
año 92, y también lo apoyaríamos, lo que pasa es que
el párrafo referente al Irpf no sabemos muy bien si se
ha colado porque el bloque del ordenador al pulsarlo y
al colocarlo allá ... , en fin, creo que no tiene mucho
objeto que se ponga aquí cuando usted bien dice al final
del ,p árrafo que se ha de traspasar con medios humanos,
materiales y financieros correspondientes. Yo creo 'q ue
el párrafo ese no tiene mucha razón de ser y le pediremos que retirase el párrafo que hace referencia al lrpf.

Votaremos también a favor de la propuesta número
11, que ha sido presentada, si se me ha informado bien,
por el diputado Sr. Peralta, que todavía tiene mayor
incidencia y que nos parece que es correcto.
En cuanto a la número 12, también estamos conformes con ella.
Quisiera hacer, sin embargo, otras precisiones a la
número 17.
EL SR. PRESIDENT:
Acabi, Sr. Jaén, per favor.

,
I
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EL SR. JAÉN 1 PALACIOS:
Acabo, Sr. Presidente, en seguida.
... y 18, que también vamos a apoyar.

y en cuanto a las otras, a unas no lo haremos, porque no
estamos de acuerdo, y a otras, en concreto la número 14,
defendida por el Sr. Pascual, nos parece que hay coincidencias, 10 que sucede es que eso está pendiente de un proyecto,
y los proyectos se aprueban por los órganos pertinentes, se
exponen al público, tienen alegaciones, se estudian, se incorporan, hay voluntades que no son del Gobierno, que también
son del ayuntamiento de Ciulat y la voluntad de los ciudadanos que la expresan a través de esas sugerencias a las alegaciones. Por tanto, nos parece que aún teniendo coincidencia,
no podemos apoyarlas. Muchas gracias, Sr. Presidente.
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mostrar la voluntat que no volen complir la lIei, i jo em
vull limitar a lIegir alió que diu I'article 137 del Reglament de contractes de l'Estat, diu: "Si eL contra/isla, por

causas imputables al mismo, hubiera incurrido en demora
respecto a Los pLazos parciales o no totales", perq~e ja
som en el total, "la Administración podrá optar indistintamente por La resoLución del contrato o por La imposición de penalidades", i no hi pot fer res més, o ha de
rescindir el contracte o ha de posar multes, i nosaltres
duim des de dia 10 d'agost amb la darrera prórroga que
ti han donada, la qual ha acabat dia 10 d'agost, que a
partir de dia 10 d'agost, amb la lIei a la ma, s'hi ha de
posar una multa , jo no sé si és que s'haura d'anar als
tribunals per demanar-Ios que imposin al Govern que
imposi una multa, peró som en aquesta trista reaJit~t; o
sigui, per als amics no hi ha multes, perdó, als amics
deis altres, a la millar, per als amics propis no hi ha
multes, i eree que aixó no és correcte.

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Jaén. Volen intervenir en torn de replica?
Sí, Sr. Pascual, té la paraula.

Sr. Valenciano, jo agraesc als tres grups les seves
manifestacions de suport a les distintes propostes ele
resolució i també, en aquest cas, al Grup Parlamentari
Socialista.

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS:
Sí, Sr. President, hi ha un tema, que és que ha proposat
una transacció ( ... ) jo tot soL Després de la meya replica, jo
demanaria que pogués intervenir el Sr. Vidal per poder contestar sobre una transacció.
Sr. pre,sident, senyores i senyors diputats. Sr. Sansó, voste
ha dit que a la proposta número 2, ( ...) del Sr. Vidal, s 'abstendran, i aquesta proposta és sobre prese ntació d ' un projecte de Ilei sobre els exercicis d les competencies transferides als consells, no es preocupi, el votaran en contra; per
tant, no passani., pero és una lIastima que aquest govern o
manifesti la seva voluntat de funcionament deis consells
insulars respecte de les materies exercides. Hem de veure si
hi vol intervenir -si vol tutelar o no vol tutelar-, i jo crec que
és positiu saber-ho. Va bé. ja esta.
Respecte del punt número 13, jo no tenc cap inconvenient
que el Pla del transpon sigui integral, I'únic que passa és que
aixo esta relacional amb el punt número 14, que fa referencia nornés als plans de viatgers i endemés és un pla que
tenia previst presentar I'anterior conseller de Transports, el
Sr. Oliver. jara correspon al Sr. Conseller d'Obres Públiques
i Ordenació del Territori. és per aixó que hi hem posat el
nom d'aquest pla, que és el que hi havia perque I'acabin.
perque és un pla que fa dos anys .... Evide ntment, tenim una
concepció integra l del transporto com voste. aixó esta ciar.
Si volen , no hi te nim cap inconvenient nosaltres, el que passa
és que cree que no sé si ha voldran.
Respecte de complir les lIeis, és curiós pero és que no les
volen complir. Voste era la comissió, com jo, i va sentir al
conseller d'Obres Públiques i al president del Govern , se'ls
va demanar a veure si pensaven posar-los multes, i la resposta, quina va ser? Varen intentar esquivar-la. pero es va de-

Li he de dir diverses coses. La número 3 s'ha retirada, Sr. Valenciano, i la 17 vostes la voten en contra o
abstenció, bé, s'enten, encara que ha millorat la seva
postura com a grup parlamentari, en el sentit de demanar més per ales IIles Balears que anys enrera, és a dir,
se'ls nota una mica més d'aproximació, encara no hi
arribam del tot i s'han de votar en contra la número 8
i la número 12, per que? Supós que no estan en contra
que ni el termini..., nosaltres tenguem un tram de l'Irpf
que pugui arribar a la totaJitat quan tenguem I'Insalud
i totes aqueixes competencies, i I'educació? Esper que
no sigui aixo, jo esper que sigui per raons conjunturals
que les votin en contra, així com la número 12, alió de
I'Iva als vols charter, ven e a dir que demanam el mateix
tracte que Canaries, tampoc no demanam massa. Igualment el demanam en carreteres.

Em sorpren favorablement que no hagin dit que no
votaran en contra de la número 11, que és el mateix
tracte de carreteres que Canaries, que entra en els 18
bilions de pessetes i nosaltres no hi entramo Per tant,
estic content que vagin canviant en aqueix sentit.
Sr. Jaén, Ji contestara el Sr. Vidal respecte a la transacció del punt número 1. La número 3 esta retirada,
Sr. Jaén, perque es deixa només la número 17, aquesta
sí que és del Sr. Peralta, que és la de demanar un regim eeonomic i fiscal similar a I'existent a Canaries.
Respecte de la número 8, m 'ha dit que lIevi el tema de
1'Irpf, i com ens hem de finan~ar lés competencies en
educació? Nosaltres tenim el 10% de I'Irpf, les altres
comunitats tenen el 15; a nosaltres ens han de donar
I'Irpf per equilibrar la balan~a. Jo li agraesc que vulgui
votar la primera part, pero m 'estim més, si aixo és un
obstacle, que no la votin, perque tanmateix alió de I'e-
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Icació ho varem votar I'any passat, pero JO crec que el
mseller no hi ha fet res enguany, hi ha fet ben poca cosa,
per tant, no hem guanyat res encara que es votas. Per tant,
ec que és important que es voti I'lrpf.
Ha dit que votaria el punt número 11 i el número 12. Jo,
'. Jaén, li vull dir una cosa, si el punt número 1] el volen
Itar perque es pensen que és del Sr. Peralta, no el votin,
!rque no és del Sr. Peralta aquest punt, és el de les carretes. Li ha dic perque no vull que després se sen ti enganat.
~r tant, el número 11, que és tenir un tracte similar en
rreteres amb Canaries, I'he presentat jo, així com el núero 12. Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Pascual. Sr. Vidal.
EL SR. VIDAL I JUAN:
Gnkies, Sr. President. Com he dit abans, intervenc noés per manifestar-me respecte de la proposta de transacció
le ja fet el Sr. Jaén. Jo Ji voldria dir, amb el mateix to que
I ha emprat, i continuant amb el que jo he comen~at, no
!sponsabilitzar el Govern, o sigui, si voste ha veu bé, diu
le la Comissió Tecnica Interinsular les remeti al Parlament,
'a bé, jo vull facilitar els coses, i com que el producte final
, el mateix, jo estic disposat a llevar el termini maxim d'un
es, peró que digui, si tots els grups ha traben bé, natural.ent, aquesta transacció que a tal efecte la Comissió Tecnica
Iterinsular remetnl al Parlament les corresponents proposions de lIei en un termini que permeti la seva tramitació i
Jrovació dins la present legislatura, perque aixó és que le
1 dir ahir el Sr. President i és l'únic que m'interesa que
Jedi fermat.
Continuant amb el que va dir el Sr. President, jo havia
)sat un maxim de tres mesas perque el Govern remeti a la
omissió Tecnica Interinsular -alerta aquí, que no responlbilitz-, sinó que remeti a la Comissió Tecnica Interinsular
seva proposta de transferencies als canse lis insulars en
lateria d'ordenació turística. Jo aquí Ii faig la següent
roposta, amb el mateix taranml que he dit abans. Jo estic
isposat a no posar aquí tres mesas, sinó a dir "dins la pre:nt legislatura", que va ser aquest repte que el Sr. President
1 assumir ahir i que, com que estam segurs que ha pot fer
lOS aquesta legislatura -no ha sabem a la próxima, no vull
:r agorero, Sr. President-, que es comprometi a dins aquesta
gislatura. Aquesta és la meva proposta en el sentit que ha
<pressat el Sr. Jaén. Gracies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Vida\. Hi ha intervencions en contrareplica?
í, Sr. Valenciano. Té la paraula.

EL SR. VALENCIANO I LÓPEZ:
Sí, Sr. President, només per acIarir un punt. És moIt
diferent que un grup polític presenti al Parlament un
projecte de /lei o una proposició de lJei que la seva elaboració es faci per consens amb tots els grups d'aquesta
cambra; que la comencin per consenso Que sera més
positiu? Que preferiran els ciutadans d'aquestes illes? Jo
cree que esta ben ciar que el preferible és que es faci
d'acord amb tots els grups, i si pot ser es faci per unanimitat, peró com a míním que comenci a néixer bé. En
aquest sentít el nostre grup ha presentat com a primera
proposta de resolució I'elaboració d'un fI!gim fiscal i
económic diferenciat per a les IIIes Balears, peró que en
aquesta elaboració participin tots els grups parlamentaris
i hi facin feina tots els grups parlamentaris, que no sigui
només una cosa d'uns quants. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Valenciano. Sr. Jaén, té la paraula.
EL SR. JAÉN I PALACIOS:
Muchas gracias, Sr. Presidente. Para contestar al Sr.
Cosme Vidal, que con mucho gusto aceptaremos la
propuesta que él nos hacía, si bien es verdad que el Sr.
Presidente en su discurso habló de que el próximo reto
tiene que ser el estudio de una competencia que es fundamental en esta comunidad y que es muy importante,
y que tiene que abordarse cap garantías de que luego
exista coordinación, etcétera. Bien, usted ha adelantado
el reto, y nosotros con mucho gusto nos sumamos a él.
Respecto a la propuesta número 11, de carreteras, al
Sr. Pascual tengo que decirle que nosotros votamos no
por el origen de la propuesta, quien sea el autor, porque
las propuestas, bien es cierto, a veces son anónimas,
sobre todo en grupos que son mixtos, y no sabemos de
donde vienen. Pero tengo que decirles que la voluntad
del Gobierno siempre ha sido ésa, y que la pretensión
de este gobierno ha sido llegar a conciertos para solventar los problemas de carreteras. Por tanto, si usted es el
autor yo le felicito, pero usted tampoco aporta nada
nuevo. En el debate del año ya se aprobó una moción
en este sentido, que también apoyamos nosotros; por
tanto, votarla de nuevo no nos causa ningún problema.
Insisten de nuevo en el tema del túnel de Sóller. Yo
ya tengo la impresión de que a ustedes les pasa como a
los indios en las películas del oeste. Y, claro, les pasa
también lo que a los granjeros, que se oponían al paso
del tren; pero, claro, el tren pasó, porque el progreso era
el tren en aquel momento, la comunicación, y tenía que
pasar. El túnel de Sóller se hará, y se va a hacer mal
que le pese a la oposición y con todos los problemas que
están poniendo al particular. Por tanto, quiero decirle
que nosotros entendemos que las prórrogas, como ya lo
dijimos en nuestras resoluciones, se ajustaron a la nor-

DIARl DE

::;J:.::'~lUN:) I

Num. 11~

mativa, y que venían en función de problemas sobrevenidos:
problemas financieros, problemas técnicos, problemas de
construcción que había en la obra. Esto es toso, Sr. Presidente. Muchas gracias.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Jaén. Passarem ara a les propostes del Grup
Parlamentari PSM 1 EEM. Té la paraula en nom del grup
proposant el diputat Sr. Orfila.
EL SR. ORFILA 1 PONS:
Sr. President, senyores i senyors diputats. No els vull
amagar que abans d'ahir. e n haver escoltat el discurs de l
president de l Go vern. varem lenir la temptació de porgar el
seu contin gut . sistemati tzar els nombrosos ohlit , i presen lar
tal un conjunl de proposles de resolució que co mpJetessin
l'especie de memoria digna del millor secretari d'ajuntament
en que va consistir essencialment la intervenció del Molt
Honorable. Finalment hem optat per no fer-ho -en sortien
massa- pero no obstant a~o, sí que hem volgut presentar
aquesta trentena de pro postes, 34, que si s'arriben a aprovar
corregirien una bona part de les accions del Govern en una
especie de cop de timó destinat a conduir la nau de la nostra
comunitat cap a altres camins.
1 els hem de confessar, parlant d'oblits en la memoria del
president, que no varem poder reprimir un somriure quan
l'escoltavem assegurar com el Govern ha donal resposta al
92.4% .de ,les preguntes plantejades pels grups parlamentaris.
Aquesta sí que és bona!, com qui no recordés que a cada
junta de portaveus del Parlament es produeixen peticions
d'empara al presidenl davant els incompliments del Govern
en els lerminis que té marcaLS per donar resposLa a les preguntes que se li formulen; com si no recordés que va ser
precisament la manca de voluntat del Govern en aportar
determinades documentacions allo que va fer inviable els
treballs de la Comissió del túnel de Sóller; com si no es
recordés de tants de documents incomplets com se'ns ha
remes des del Govern; com si no es recordés de les actituds
desafiants de determinats consellers que han hagut de ser
cridats a I'ordre per la Presidencia del Parlament; com si no
es recordés que fins i tot en algun cas s'han produit contradiccions f1agrants entre les res postes del Govern sobre una
mateixa qüestió, i una vegada de les dues es devia faltar a la
veritat, o es mentia, que és el mateix. Com si no es recordés.
Per a~o el nostre recordatori, senyores i senyors diputats,
durant quinze dies al Govern per rebre lota la informació
que en falta sobre el aspecles encara negres del túnel que
passara a la historia. El president ens i1·lustrava abans d 'ahir
va ser Pere IV -Ouart- el Cerimoniós qui va concedir el
primer transvasament d'aigua d'Esporles a la vila de Ciutat.
Nosaltres volem, senyores i senyors diputats, que ens
iJ.lustrin també sobre J'altre Cuart, aquest anomenat Antoni,
i una altra magnífica obra que se li ha encarregat dur a
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terme, encara no sabem per quin prodigiós sistema; i ho
volem coneixer perque en tenim el dret.
També recordatori són les propostes que feim respecte de compromisos, obligacions contretes pel Gqvern
respecte de les polítiques d'ordenació territorial o sectorial. Tindrem o no tindrem mai les directrius d'ordenació territorial? EIs assegur, senyores i senyors diputats,
que escoltant ahir el president no vaig ser capa~ de
discernir-ho. Saben aquella sensació de trobar el Sr.
CañelIas a mitja escala, i no saber si puja o davalla?
Aquesta és la que vaig tenir ahir escoltant-Io sobre
aquest importantíssim instrument d'ordenació. Des del
1987 tenim pendent aquest compliment de la L1ei d'orde nació territorial, i J'única resposta enguany del president ha estat la d'excusar-se que en van sortint, de sectorials, d 'una en una. Pero per que no són sincers i reconeixen que en un any electoral, i davant les expectatives
de creixement urbanístic que actualment es tornen
donar, no els convé plantejar noves regulacions? Per
que no són sincers i reconeixen que encara no els ha
estat suficient el desgavelI que han propiciat, i que qualsevol trava, qualsevol plantejament que dugui a una
ordenació territorial , urbanística, turística, els repugna?

No, no tindrem aquestes directrius, no aprovaran la
nostra proposta, com no tindrem abans que acabi la
legislatura aprovats els plans d 'ordenació de I'oferta
turística de Menorca i d'Eivissa i Formentera. Massa
complicacions els ha produ!t el de Mallorca, com per
ampliar el conflicte a les altres dues o tres illes.
Setembre de I'any 1993: el Sr. Reus, encara tendre,
deia exactament: liJo pens que fa molta falta la Llei de
sol rústic, i em marcaria uns mesos -febrer, mar~- per
arribar-hi". En que ha quedat tot a~o? Ja no els interessa, o els fa por també en un any preelectoral? O'aquí
les nostres pro postes: tres mesos per presentar les directrius, un mes per la Llei de sol rústic, tres mesos per
aprovar el Pla d'ordenació de recursos naturals deIs
illots del migjorn i ponent d'Eivissa -un aItre oblit- i els
plans d'ordenació de I'oferta turística de les iIles de
Menorca i d'Eivissa i Formentera. 1 precisament perque
és un any electoral, i convé que passem comptes i aclarim qui és qui en unes qüestions tan fonamentals com
són aquestes.
Mirin, senyores i senyors diputats, reconec que ens
varem alegrar d'escoltar ahir que el Govern es planteja
transferir als conselIs insulars competencies en ordenació turística. Ens varem alegrar i ens va sorprendre
alhora. Fa mesos, quasi un parell d'anys, que el Grup
Parlamentari del PP bloqueja i ímpedeix que es transfereixin les competencies en empreses í activitats turístiques, d'acord amb una proposta presentada pel nostre
grup; i ara es deixondeíxen en aquesta qüestió, quan no
n 'han volgut saber res fíns ahir mateix. No deu ser com
a fórmula per fugir d 'un altre debat que és ben viu a les
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ostres illes sobre els motius de I'injustificat retard de I'atriució de les competencies en agricultura, ramaderia i pesca?
lo és cert que es demostren i ncapa~os des del Govern de
osar d'acorcl els tres presidents deIs consells insu Jars en qui n
a de ser el repartiment económic d 'aquesta tra nsferencia?
lo és cert que són declaracions com les efec tu ades des del
:onsell d 'Eivjssa en el sentit d 'exigir el mateix voJum econólic que per a Menorca en aquesta competencia, alió que els
consella tirar-hi terra a damunt i retardar-ha mes rera mes?
Perque no és cen, com deia el president, que es eomp!eii el programa del PP en materia de consells insulars, no és
ert i e l president ho sap, per ac;ó es gira cap a I'altra ba nda.
:001 tampoe és de rebut que des del Govern i el grup que li
16na suport s'insisteixi en dir que sois l'Estatut posa Iímits
! papel' de is consells. És e l Govern i el PP qui han fel possi,le que les lIeis d'atribucions de competencies als consells
provacles fi ns ara sigu in estafa als consells insu lars pel seu
inan~ament esquifit.
(El Sr. Vice-president primer SllbSlilueix el Sr. President en
a direcció del deba/)

EL SR. PRESIDENT:
Sr. Orfila, per favor, li agrairia que se cenyís al debat, a
iefensar les seves propostes de resolució, i no entrassem en
!I debat que varem tenir aquests dies passats.
EL SR. ORFILA 1 PONS :
Gracies, Sr. President, per J'advertencia, pero em cenyesc
11 debat, perque nosaltres feim una proposta concreta al
::Jovern perque atribueixi determinades competencies als
:onsells insulars, i no ho deim perque sí, ho deim perque
:enim coneixement que el Govern no té aquesta voluntat. 1
jeia que, parlant d'actitud, que la mateixa actitud crica, avara, respecte deis processos de transferencies que té el Govern
je Madrid amb la Comunitat Autónoma, el té el Govern de
les IIIes respecte de cadascun deIs consells.
Per cen, i el complíment de la L1ei de eonsells. que obliga
presentar les memóries deIs consells sobre la gestió de les
:ompetencies rebudes, i al Govern a plantejar a dur a aquest
parlament també la comunicació valorant aquestes? Enguany
tampoe ,'han presentada. O és que el Govern no vol presentar la comunicació, o són els consells que no han presentar
la memoria? Incompliments, incompliments, incompliments.
l

1 parlant d'actituds criques del Govern de J'Estat, com és
possible que havent defensat amb I'empenta que ho varen fer
I'assignatura del pacte autonomic que consagrava la lentitud
de la notara via, ara ens surtin amb les queixes que ens surten? Com és possible, si no són capacros de demanar obertament la denúncia clara del pacte que varen signar -i denunciar vol dir rompre, donar per acabat- i propiciar els seus
dirigents a Madrid? Com no hem de pensar que la seva és
una actitud d'hipocresia política de dir el que no pensen
quan es queixen amb un fals to amarg d 'uns incompliments

que eren bolla vista -i perdonin I'expressió- per a tots?
Com és possible que pretenguin que el Parlament constati una burla sense denunciar-la , sense donar-la per
acabada, sense que els instin que diguin "s'ha acabat,
d'aq uest pacte no en vo lem saber res més "7 Vota ran la
nostra proposta número 32, que de mana que es de nunciI el pacte? CIar que no, Sr. Huguet, voste va defensar
aq uest pac te, i ara el seu president del consell insular el
rebutja; i voste s' ha de posar vermell i li han de sortir
gotes de 1I 0r (reda. Si no voten la nostra proposta hem
de pensar, senyores i senyors diputats del PP, que tot
continuara sent fum de form atjada.
Un bloc de pro postes que presentam són les referides
a les mesures, les necessaries mesures, de regeneració
democratica, és a dir aquelles que el PP reclama a Madrid: 12.- Presentar un projecte de Ilei regulador de la
publicitat provinent del sector públic -Marcínez, que le
veo- és a dir, mesures de control deIs 400 milions que
acostuma a gastar el Govern cada any electoral. 1 mirin,
senyores i senyors diputats, el que són les coses, amb
uns criteris, els que nosaltres proposam que són copia
exacta deis que el Grup Parlamentari Popular ha presen- .
tat al Congrés deIs Diputats i que en el seu moment, el
PP, per boca del S... Ma rtínez, va trobar que no eren
adequades a la nostra comunital autónoma. No interessa
aquí allo que a Madrid es considera de primera rlecéssi tat. proposam regular mitjan<;ant \leí la política subvencionadora, és a dir, aquella que des de I'oposició hem
denunciat com excessivament clientelísta. Objectiu: acabar amb la discrecionalitat. Instar el Govern a fer el
mateix que el Sr. Azoar, José M1!, exigeix al Govern de
l'Estat, "hay que limitar (as contrataciones directas a los
casos de urgencia ineludible, no es suficiente. no es suficielite 11 , els sona? Valen el retall de premsa on el seu
ml1xim dirigent feia aquestes afirmacions? Volem, simplement, Sr. Huguet, per molt que vos te xi ti que es faci
cas a les recomanacions del Tribunal de Comptes que ha
denunciat la seva tendencia a abusar de les contractacions directes.
Austeritat en la despesa pública. La mateixa que
exigeixen des del PP a Madrid, i amb tota la raó, reduir
en un 50% e1s alts carrecs de designació directa, suprimir la conselleria sense cartera, per cert, han arribat a
saber mai, Sres. i Srs. Diputats, quina és la finalitat, ja
que no deman la ulilitat, la finalitat d 'aquesta conselleria
sense cartera. Proposam congelar sous de polítics i alts
carrecs, reduir un 20% les despeses de representació, i
fer- ho de ver, perque m 'han de reconeixer que si con tinuen emmascarant despeses corrents ~barres de pa,
pastes de te, coctels- com a inversions, mai, mai no
arribarem a posar ordre.
1 molt rapidament, Sr. President, propostes que intenten solucionar malifetes, situacions increíbles com els
5.000 milions de pessetes que deu el Govern als expropiats per les carreteres, 5.000 milions i des de fa, algunes,
molts d'anys. lntents que la Comunitat Autónoma inci-
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deixi positivament en problemes ben reals que requereixen
inversions. Recuperació de la Trapa, una finca emblematica
adquirida amb subscripcions popu lars on hi han fet feina
molts voluntaris de l'i lla de Ma llorca alllarg d'anys, devastada per un incendi aquest estiu i recentment fortament erosionada per les pluges, recuperar -la és prioritari i volem que el
Govern hi participi oCom és prioritari assegurar I'accés lli ure
a les platges dins zones pro tegides ¡ és ben necessari que el
Govern doni suport als ajuntaments que es troben amb difi cuJ tats per fer fraI1l a aquesta neeessital. Recuperar el Camí
de Cavalls a 1'¡lIa de Menorca, d'una vegada per tates donar
prioritat dins el pressupost de I'any que ve a la construcció
de la carretera, de la millora de la carretera de Manacor. el
desviament del tarrent, també a Manacor, per cert, Sr. President, tenim la fotocopia del registre de sortida de la pro posta
on l' Ajuntament de Manacor deia quin era el projecte que
volia, en el temps que nosaltres deiem ahir, no al seu,
L1ei del salari social, lIei, no la simple creació d'una política de donar almoines al pressupost i en un any electoral,
que I'any que ve pot canviar. En resum, i acab, Sr. President.
Sres. i Srs. Diputats, són les nostres propostes de resolució
dirigides a corregir determinades polítiques del Govern. tetes
en un sentit positiu , no negativista, com ahir deia el President del Govern, amb un sentit constructiu, com salen ser
sempre les nos tres propostes i, per tant, i ens sembla que
amb tata la raó del món, esperam veure aprovades per la
unanimitat de la Cambra. Gracies, Sr. President.

hi haura vals a favor, vots en contra i absteocions, atesa
la composició que té el Grup Mixt en aquests moments.
En el punt primer, referit al túnel de Sóller, he de
dir que em consta que hi haura membres del grup que
Ii votaran a favor aquesta proposta de resolució, no
obstant aixo, aquest diputat que els parla no hi votara a
favor, ha sent molt, pero ja vaig manifestar en el seu
moment la meya opinió sobre aquest tipus de comissions, i el resultat del debat i de la feina que ha fet aquesta comissió, cree que m 'ha vingut a donar la raó, encara
que aquesta no era una comissió d'investigació, com es
va pretenir en un moment determinat, pero no va ser
així. Pero bé, es va intentar que fas una comissió d'investigació i no ha va arribar a ser. 1, evidentment, els
resultats són els que són, i jo crec que vaig poder assistir, escoltar alguns deIs debats d 'aquesta comissió i evidentment cree que no es podia treure més aigua després
de com es va emprar la comissió. Em reserv el que peos
respecte d'aquesta comissió, amb caracter general, per
que es va fer i quin era el seu objectiu.
Pel que fa al punt segon, evidentment és un tema
pendent, ja hi ha hagut compromís sobre aquesta qüestió, en diverses ocasions, que es presentin les memories
deIs canse lis insulars, i sobre gestió de competencies en
materia d'urbanisme i d'habitabilitat, i evidentment en
aquesta em sembla que hi haura unanimitat per part del
Grup Mixt i Ji votarem a favor,

EL SR. PRESIDENT:

.

,

Gracies, Sr. Orfila. Grups que vulguin intervenir en torn
a favor o en contra? Pel Grup MIXT, té la paraula el Sr.
Peralta.
EL SR. PERALTA I APARICIO:
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Sr. Orfila,
abans de sortir he esperat un poc per veure si demanava la
paraula el Sr. President de la Comunitat, pero he vist que no,
i he pensat, "al Sr. Orfila no li ha sortit bé, per que ahir no
va intervenir i avui volia veure si tornava ... 11, pero no. Per
tant, se'm fa difícil, després de la intervenció que ha fet, si
no tengués aquest paper, se'm faria difícil intervenir sense
caure en un debat similar al que es va fer ahir, perque la
intervenció seva ha estat bastant general, i la darrera part de
la intervenció, molt curteta, I'ha deixada per fer una enumeració de les propostes de resolució que ha presentat el Grup
PSM i EEM. Pero bé, entrarem al que són les resolucions en
si, que és del que es tracta avui i pel que esta m avui aquí.
Li he de dir que al Grup Mixt ens hem repartit el tom
d'intervencions per respondre als diferents grups i Ii he d'avanc;ar que, en un sentil o en un altre, tots o part deIs dipu tats del Grup Mixt, practicament, pnlcticament, li donaran
supon a molles d 'aquesles propostes. N'hi ha alguna 00 el
vol. possiblement, sera d 'absteneió amb caracler general, i
n 'hi ha d 'altres en les quals el vot sera diferencial, és a dir,

b

Pel que fa al puol 3r, supos, cree que també hi haura
bastants vots a favor i previsiblement, m'hagués agradat
més que s'hagués insistit més en aquesta questió, que
s hagués fet una explicació més exhaustiva de com ha de
ser aquest projecte de lIei de sol rústic, perque, jo els he
de dir una cosa, miri, vaig estar moltíssim de temps
insistint en el tema, i no és que surti de la qüestió, Sr.
President, amb el tema de la L1ei de patrimoni historicoartístic, i com que era un tema que no es resalia, dones
patapam!, basta presentar una proposta que després sera
esmenada, sembla ser, a la totalitat, pero ac;o anira
endavant, Jo erec que el que s'ha de fer en aquests casos
és presentar proposicions de lIei, no basta que amb una
resolució, en un moment -no diré oportunista-, en un
moment oportú, com és el d'avui, es presenti a~o i es
digui, lIala, a veure si ac;o va endavant", no. Cree que no
és el sistema, erec que s'ha de fer un poe més de feina,
la veritat.
Al punt 4 també li direm que sí, bé, li direm que sí
al punl 4, perque evidentment coincideix amb la proposta de resolució que ja ha estat presentada per part del
Grup Mixt, que el Sr. Vidal ha retirat la seva per la
meya, que jo havia elaborat, dient que fas un projecte de
lIei i que fos en el termini de tres mesos, i evidentment,
com que a la seva el terminj és més eun, bé, esperem
que tinguin temps de fer-Ia en un mes, pero ja esta bé,
em sembla bé. i cree que és necessari, ja que s'ha parlal
tant de la qüestió e1el regim fi sca l i economic diferenciat
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1 nostra comunitat autónoma, d 'una vegada per tates, es
el tema damunt la taula i es vegi si a~ó va endavant o
'er tant, vot a favor d'aquesta qüestió, i em consta que
:ls membres del Grup Mixt també hi votaran a favor.
1 s'ha ences el Hum vermell, em passara quasi com a
:, no em dóna temps, ti diré que també li donaré suport
unts 8, 13, 14, 19,20, em sernbla que n 'hi ha algun més,
'altres el meu vot sera d'abstenció. He de dir, ja ha he
I principi, que possiblement altres membres del Grup
votaran a favor d'altres de les que jo he dit. Per tant,
que algunes d 'aquestes propostes de resolució, cree que
i una tercera part, són molt positives i, per tant, en
st sentit se'ls ha de donar su port. Moltes gracies.

EL Sr. President repren La direcció del debat)o
~L

SR. PRESIDENT:

.inlcies, Sr. Peralta. Grup Parlamentari SOCIALISTA,
Barceló, té la paraula.
_A SRA. BARCELÓ 1 MARTÍ:
'r. President, Sres. Diputades, Srs. Diputats. Són moltes
'esolucions presentades pel Grup PSM i EEM i podríem
moltes més si haguéssim de fer avui aquí un Ilistat de
els incomptiments d'aquest govern, de tots els problemes
tents, pendents de resoldre i de totes les decisions que un
ern hauria de prendre i que aquest, moltes vegades, no hi

vindicacions fe tes i tornades afer pels grups de I'oposició en aquest govern i que han estat rebutjades tan tes
vegades com han estat presentades. Peró aquest reb uig
que ha fel insiste ntmenl el Partit Popular i que, per tant,
no ha acatat el Gove rn d'aquestes illes, eviden tment no
ha restat importancia als temes que aquí encara avui
hem de plantejar. La redacció de les directrius d'Ordenació Territorial, el desenvo lupament de la L1ei d 'espa is
naturals, la necessitat que el salari social, ara anomenat
renda mínima de reinserció social, sigui regulat per lIei
i no d'una manera totalment, podríem dir, volatil, no
sabem que passara I'any que ve, o el fans de cooperació
intermunicipalo la urgencia. la necessital de desenvolupar el Pla d'ordenació de I'oferta turística de les lIIes,
o que el Govern compleixi les promeses fetes en transferencies d'agricultura i pesca als consells insu lars.1 hem
de dir que compleixi, perque el portaveu del PSM i
EEM coneix prou bé que en aquest punt el Govern ja
incompleix, compleix prou bé. perque s'ha assenyalat i
s'ha obert la boca, qui deia que dia 1 de gener de I'any
94 estarten en vigor aquestes transferencies, per no
anomenar-ne d'altres. 1 les transferencies, ha passat dia
1 de gener del 94, i s'estan ajornat. 1, a més, un altre
perill, que és el fet de quin contingut tendran aquestes
competencies, perque ja sentim campanes que hi ha
coses que no es varen transferir, com la dotació económica deis fons europeus; haurem d'estar, per taM, vigilants perque no ens passi com altres vegades, que als
consells inslllars els arriben competencies sense comingut financer.

1.

::::oincidim, i Ji deim ja per endavant, que donarem suport
Jasi totes les propostes de resolució presentades, algunes
u importants com en aquest moment, fonamentalment,
~ir al Govern una res posta individuatitzada sobre aquest
la, un govern que, per altra banda, i tenim I'experiencia
debat d'aquests darrers dies, Ji costa massa donar res posta
Dposició i als ciutadans, com ha demostrat, em assenyalat,
! gairebé s'han escaquejat totes les respostes als interroItS oberts en eJs debats d'aquests dies. Per tant, enfront
questa actitud, creim que val la pena que temes que es
tposen en aquestes resolucions, els socialistes les havien
:sentades ja com a debats individualitzats i, evidentment,
:lonarem suportja d'entrada. Temes com el pagament deIs
ltes pendents de les expropiacions per a la construcció de
reteres, un tema vergonyós per la referencia, per J'efecte
~ fa a quantitat de ciutadans. També els donarem suport
lemanar J'actuació del Govern perque eJs accessos a les
.tges siguin d'una vegada en aquestes iIles públics i gratusense cap tipus de xantatge; proposar les mesures necesies per aconseguir estalvi d'aigua o perque la reforma de
carret'era Deia-Sóller es realitzi preservant eJs eJements
gulars de I'arquitectura popular. Són temes que es deba.n properament, en aquests dies, en aquests próxims mesos
Parlament, j ja assenyaJam que els donarem suporto
També els donarem suport a quantitat de propostes de
;olució que figuren avui en aquests fulls, assenyalant rei-

Altres, també temes histórics, el Pla de pedreres que
prou inseguretat jurídica crea a tot un sector i que prou
preocupacions en la conservació deIs espais naturals,
peró que no semblen importar oi ser prioritaris per al
Govern . El Hum ja s'encén, peró voldria assenyalar que
donarem suport als punts 1 i 2, la manca de documeotació dins una comissió com va ser la del túnel de Sóller,
que no va voler ser ni d'investigació. valen aquestes
dues, les dues primeres propostes, per corregir una cosa
que és fonamentalment greu, el fet de la manca de respecte del Govern a aquesta cambra, a aquest parlament.
L'actitud democratica d'un govern no es pot avaluar,
com s'ha intentat fer, amb respondre les preguntes facils
de I'oposició, perque també hem de dir que les difícils
mai no han estat contestades, i, per exemple Bon $ossec, ni una documentació s'ha presentat a I'oposició
respecte de les preguntes difícils. que aquestes ni tan
sois es contesten. L'actitud democnltica d'un govern
s'ha de demostrar no només en petits percentatges que
obliga el compliment del Reglament. sinó en qüestions
més importants. com la de facilitar a I'oposició els mecanismes necessaris per al seu control.
Evidentment, a articular mecanismes de control fan
també referencia les propostes 12, 16 i 17; publicitat en
els mitjans, contractes, etc., hi donarem suport, evidentment, igual que a les mesures que intenten que
aquest govern sigui més auster. més auster en coses i
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evidentment en altres no ha són tant, els donarem suport,
per tant, a tates aq uestes pro postes que impliquen retallar
despeses no justificades i, per altra banda, donar suport a
projectes com és la coHaboració a mb els palsos en vies de
desenvo lu pament. Temes com cultura , sanitat, total suport.

1
\
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Tan sois ens abstendrem, ja per acabar aquesta intervenció, en el que fa referencia al finan~ament en el projecte de
presentar una pro posta per al finan~ament, creim que no
s'hauria de fer que el Govern presentí una proposta, sinó
que aquesta sigui elaborada en ponencia, amb la participació
de tots els grups polítics, i així ha presentam en les nostres
resolucions, per tant, aquí ens abstendrem igual que a I'acceptació d'un pacte autonomic perque creim que I'autonomia en aquest estat avan~a i, com a mínim, s'afronta als
problemes, cosa que el Govern d'aquestes illes, per molt que
ha critiqui, ha estat incapa~ de fer ni una desena part respecte deis consells insulars.
Per tant, aquesta és la nostra postura respecte de les propostes presentades pel PSM i EEM. GTé\cies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sra. Barceló. Pe! Grup PP-UM, el Sr. Jaén té la
paraula.
EL SR. JAÉN I PALACIOS:
Gracias, Sr. Presidente. Sras. y Sres. Diputados. Sr. Orfila,
es ciertp que ustedes también presentan propuestas constructivas, como otros grupos, pero desde luego tengo que decirle
que si tuviéramos que votarle. no por ese contenido. sino por
la vehemencia con que usted defiende las propuestas, es
seguro que si fuese por esa vehemencia, nuestro grupo tendría que hacerlo con una votación a favor.
Le anuncio que' vamos a votar a favor la propuesta núm.
4, propuesta con la que coinciden otros muchos grupos,
relativa al régimen fiscal y económico para nuestras islas;
que vamos a votar a favor la propuesta núm. 13, la 14 y la
31; pero quiero hacerle también unas precisiones respecto de
otras.

Respecto de la núm 1, es obvio que nuestro grupo ya
tiene la posición tomada y no tiene motivos, porque no ha
aducido motivos suficientes para que se apoye. La núm. 2,
nosotros pedimos aquí una transacción que consiste en sustituir el plazo temporal de 15 días por el plazo de antes de 31
de diciembre, es imposible que el Gobierno antes de 15 días
remita aquí las memorias si los consejos insulares no se las
remiten, por tanto, el plazo tendría que ser más largo, y nos
parece que el año acaba el 31 de diciembre, por tanto, el
plazo debía de ampliarse a esa fecha. esa transacción se le
propone a la núm. 2.
Luego tengo que decirle que la núm. 6 tiene algunas
imprecisiones, y en concreto una que es flagrante, hablan
ustedes que se nos transfieran la gestión de los f!1useos. ar-
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chivos y bibliotecas de titularidad estatal, creo que son
tres los que hay en Baleares, ya está transferido esto, Sr.
Orfila, por lo tanto para no hacer el ridículo, cuando
ustedes lo voten, convendría que lo tacharan. La núm.
8 no la votamos a favor, aunque compartimos su q>ntenido, porque vamos a favor la núm. 1 del Grupo Mixto,
y es prácticamente, con algunas diferencias, más completa la del Grupo Mixto que la que ustedes presentan.
Hay otras también que ya son tradicionales. y cada año
se presentan, como el fondo de compensación intermunicipal, que también le ruego que lo modifiquen, porque
ya lo dije en la intervención cuando la leí, no se llama
fondo de compensación, es fondo de cooperación, son
matices distintos que conviene también que ustedes lo
corrijan, ya hemos dicho también por qué no muchas
veces.
Hay alguna referencia también a hacer a la núm. 17.
Usted quiere que el Gobierno haga un proyecto de ley
que regule las concesiones de las subvenciones, esto nos
parece exagerado, primero, porque no existe discrecionalidad en las subvenciones, porque esas subvenciones, Sr.
Orfila, están reguladas por un decreto, y a ese decreto
se ajusta el Gobierno cuando hace las subvenciones, le
diré más, el informe del Tribunal de Cuentas último,
del año 91, ya dice textualmente que "el Gobierno en el
tema de subvenciones ha cumplido fielmente con los
principios de publicidad, concurrencia, objetividad y
aplicación presupuestaria", ¿qué más se le puede pedir
al Gobierno si esos cuatro requisitos son los fundamentales?
Hay también algunos aspectos que convendría matizar en la núm. 23, y es que, no solamente por el plazo,
sino porque un proyecto de ley de mesures d'estalvi
d'aigua es imposible, porque el Gobierno aún no tiene
esta transferencia en materia hidráulica.
Hay también otras cuestiones de transacción y me
remito a la núm . 19, donde proponemos sustituir lila
partida presupuestaria" por la expresión lilas previsiones
presupuestarias" y "a lerme les obres" por "a terme
obres".
Por último, respecto de una cuestión en la que ustedes también inciden bastante y suele ser habitual, que es
la núm. 33; bien, saben ustedes que eso es un objetivo a
conseguir en un plazo que desgraciadamente no puede
ser corto, saben ustedes que este gobierno ya destina en
torno a 50 millones de pesetas, porque lo importante no
es mirar los presupuestos, es mirar la liquidación, y la
liquidación de este ejercicio, cuando se haga, va a estar
en torno a esa cifra si es que no la sobrepasa; hay una
voluntad de colaboración en este aspecto que usted no
puede ignorar, porque es evidente. Además. yo le rogaría, con respecto de la núm . 34, que la retirase y le diré
porqué, porque esto está prácticamente hecho . ya hay
una voluntad del Gob ierno acordada co n el G OB para
participar en esta recuperación, en esta rehabilitación de
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finca La Trapa y, por tanto, no conviene que ustedes aquÍ
e apunten ningún tanto porque el tanto, si hay que apuntárelo a alguien, se lo apunta el GOB y el Gobierno que están
olaborando, por tanto, yo creo que conviene que la retire.
_a núm. 32, por último, la vamos a votar que no, también,
'orque nosotros presentamos una, la núm. 10, en la que
nunciamos este pacto, como ya anuncié desde la tribuna.
1

Eso es todo, Sr. Presidente. Muchas gracias.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Jaén. Sr. Orfila, té la paraula en torn de
eplica.
EL SR. ORFILA 1 PONS:
Gracies, Sr. President. Agrair, en primer Iloc, a tot o a
Jart del Grup Mixt, els seus possibles i eventuals vots, no
,abem encara massa bé a quines, i, en tot cas, aclarir al Sr.
Jeralta que la primera pro posta que feim no pretén reobrir
:ap nova comissió del túnel de Sóller, pretén recaptar del
Jovern, reclamar al Govern la documentació sobre la con:essió de les obres, documentació que el Govern no ha renes quan I'hem demanada per la via ordinaria; per tant, és
reure'ns obligats a venir al Pie del Parlament, a través d'una
Jroposta de resolució que igualment incomplira el Govern
,i no té voluntat de fer-ho, peró per afronta seva, que sigui
~I PIe de la Cambra qui Ji reclami.
Gracies a la Sra. Barceló pel suport a gairebé totes, com
:Jiu, crec que la seva sensibilitat cap a qüestions socials o les
'eferides al desenvolupament estatutari esta prou clara.
Sr. Jaén Palacios, Ji agrai'm el suport esquifit a quatre o
pro postes, com a molt, les més f,kils, evidentment, per
11 Govern. Voste em demana que canviem la data que exigim
d Govern per presentar les memóries, la comunicació referi:la a les memóries sobre la gestió deIs consells insulars en
materia d'urbanisme i habitabilitat; peró és que el termini
no el donam nosaltres, el termini no el dóna aquest plenari
:lel Parlament avui, el dóna la Llei de consells insulars, que
:ieixa clar que els consells insulars han de remetre al Govern
:le la Comunitat Autónoma dins el primer trimestre de cada
any les memóries corresponents a la gestió i dins el primer
semestre és el Govern que ha de remetre la comunicació al
Parlament per ser debatuda. No podem modificar-ho, no
tenim més remei que recriminar al Govern la seva incapacitat de dialeg amb els consells o de pressió als consells insulars perque aquests hagin complert alió que la Llei de conse lis insulars deixa ben aclarit.
~inc

A la ')Jroposta de resolució núm. 6, demana el Sr. Jaén
que retirem la frase -i ho feim- quan parlam de gestió de
museus, arxius j biblioteques de titularitat estatal, retiram la
frase concreta.
Sr. Jaén, voste ens votaria la proposta de resolució on
parlam d ' un pla de cooperació, de compensació deim nosal-

tres, als ajuntaments si li posassim un fons de cooperació?, i discutim els objectius i queda ciar que aquests objectius pretendran, cercaran, que aquest pla cercara,
possibilitara que aquells ajuntaments que tenen més
dificultat en el seu finan~ament, els que precisament
s'han esfor~at a protegir més el medi natural, per exempie, han fet manco destrossa a I'entorn i, per tant, han
tengut manco ingressos per llicencies d'obres, seran
privilegiats, tendran un tractament privilegiat a I'hora de
rebre la part d'aquest fons de cooperació? És ver que
així i tot no ho voten? CanviarÍem la paraula, el problema no és el nom de la cosa, és la cosa, és I'actitud
política, i vos tes no han tengut mai una actitud de fer
possible, de facilitar als ajuntaments la seva tasca, i
cregui'm, és un error perque és la institució més apropada als ciutadans.
Les subvencions, Sr. Jaén, efectivament estan regulades per decret, i nosaltres volem que siguin regulades
per lIei, per una cosa molt senzilla, perque aquesta discrecionalitat que vostes tenen, la fan, la utilitzen sense
lIum i taquígrafs, i aquest és el drama, aquesta és la
divergencia que nosaltres tenim amb vostes des de fa
molt de temps.
Que vol dir, Sr. Jaén, que no és possible la proposta
de resolució núm . 23, on proposam que el Parlament
elabori una lIei d'estalvi d'aigua? 1 tant possible, com és
possible que el Govern obri partides suficients per finan~ar les mesures d'estalvi d 'aigua, entre elles al reg agrícola i així ha estat reclamat per les mateixes organitzacions agrícoles que són conscients que és necessari i per
a moltes organitzacions ciutadanes.
Ens proposa el Sr. Jaén que a la proposta 19 canviem
"partida pressupostaria"per "previsions pressupostaries"; esta m d'acord, si al pressupost per al 1995 tenen
una previsió suficient com per poder dur a terme les
obres de millora i ampliació de la carretera comarcal
715, de Palma a Manacor, hi esta m disposats, creim que
és exactament alió que nosaltres voIíem.
Sr. Jaén, quan voste diu en lOmo a 50, els milions
que es destinen a col'laborar amb pai'sos en vies de
desenvolupament, hem d'aclarir que són 35, per tant, en
falten 15 per arribar al en lOmo que voste diu. Miri, jo
crec que haurÍem de ser capa'i0s de donar un salt endavant amb aquesta qüestió. Nosaltres tenim una proposició no de \Iei que suposam que prest es podra discutir
en aquesta cambra on feim una proposta que a I'any
2000 deis pressuposts de la Comunitat Autónoma es
pugui destinar aquest 0,7% a aquesta finaJitat de solidaritat. Perque, Sr. Jaén, ser solidari en aquest moment,
amb els pai'sos en vies de desenvolupament, és ser-ho
amb nosaltres mateixos, perque no podem continuar
cantant contínuament les virtuts de ser o els avantatges
de ser la comunitat autónoma més rica de tot I'Estat
espanyol, i a la vegada ser la que menys destina a la
col 'laboració amb aquells que pateixen, amb aquells que
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s' ho estan passant tan malament. Nosaltres voldrÍem que en
els pressuposts del 95 ja es poguessin incloure ISO milions de
pessetes i que progressivamen t s'afegissin 50 milions cada
any fins arribar a aq uest 0,7% que és m ínim, que no arribaria ni al que vostes gasten ni al que el Govern gasta cada any
en publicitat, simplement el q ue el G overn gasta en pub licitat.

Sr. J aén, cregui'm, el nostre grup no es vol apuntar cap
tant ni ca p punt en la qüestió de La Trapa, i perque vegi que
és així, nosaltres retirarem aquesta pro posta de resolució ,
peró els agafam la paraula, i creguin -me, des del nostre grup
farem un seguiment estricte de si és o no cert que vostes
treballen per aconseguir aquest acord amb el GOS per contribuir a la regeneració d'aquesta zona, que en el seu moment ha estat meravellosa i qu e ara ha estat devastada pel foc
i per I'erosió de les darreres pluges. Farem un seguiment
estricte i, si no fos així, ens reservam el dret a interpel 'lar el
Govern les vegades que sigui n necessaries i a dem andar
responsabilitats al grup que li dóna suport per una actitud
que creurÍem irresponsable si avui es faltés a la veritat simplement per una qüestió d'apuntaments de tants que, creguin-me, no és el nostre objectiu. Gracies.
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cumplir, porque incluso, cuando habla usted, en la propuesta 16, de que se inste al Gobierno a limitar las adjudicaciones directas de Contrataciones de obras y servicios, usted ya está haciendo una presunción de muchas
cosas. Hay una Ley de contratos del Estado que ~oso
tros, el Grupo Popular en el Congreso la queremos
modificar, pero que está, esa es la legalidad; hay un
Reglamento de contratos del Estado, hay unos decretos,
un decreto del Gobierno que regula las contrataciones,
y ahí dice cuándo se puede contratar por un procedimiento que es legal, que se llama contratación directa,
y hay siete u ocho supuestos donde se especifica. Resulta
que ahí tenemos los casos de urgencia, donde no sea
posible la concurrencia, etc., etc., vamos a respetar la
legalidad y no pongamos corsés que son innecesarios y
además imposibles.
Eso es todo, Sr. Presidente. Muchas gracias.
EL SR. PRESlDENT:
Gracies, Sr. Jaén. Passam al torn de defensa de les
propostes del Grup Parlamentari SOCIALISTA, pel
grup proposant té la paraula el diputat Sr. Alfonso.

EL SR. PRESIDENT:
EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A:
Gracies, Sr. Orfila. Intervencions en contrareplica. Sr.
Jaén, té la paraula.
EL SR. JAÉN I PALACIOS:
Muchas gracias, Sr. Presidente. Sr. Orfila, evidentemente
los nombres no hacen las cosas, no vamos a entrar aquÍ en
la teoría del nominalismo, no es eso, pero tengo que decirle
que nuestra postura ya quedó defendida a raíz de una propuesta que ustedes presentaron, que el Grupo Socialista
presentó en otro momento, y allá quedó definida, estamos a
favor del fondo de cooperación, pero ahora no es el momento de crearlo, ¿saben ustedes cuántas comunidades autónomas lo tienen creado?, porque a lo mejor ustedes confunden
que hay alguna partida presupuestaria en los presupuestos de
las comunidades autónomas para ese fin, y luego resulte que
eso no se puede concebir como una ley, creo que solamente
lo tiene Galicia y alguna otra comunidad, dos o tres, el resto
lo tienen por vía de presupuestos.
¿Este gobierno no contribuye a la cooperación local?, sí
que lo hace, destina 300 millones de pesetas, en principio
solamente para obras de infraestructura que van por la vía
de cooperación local. Lo que sucede es que las haciendas
locales están en una situación difícil, que obliga a los ayuntamientos a un endeudamiento progresivo y que algunos
están en bancarrota, pero ese es un problema de la Ley de
haciendas locales, y que no tiene porqué paliar este gobierno
cuya financiación también es escasa, por tanto, contribuye en
la medida en que puede hacerlo.
Otra cuestión , Sr. Orfila, a la que usted hace referencia
y pide cuestiones que yo creo que son temas difíciles de

h

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. El Grup Parlamentari SOCIALISTA presenta, per a la se va aprovació,
un conjunt de resolucions ...
EL SR. PRESlDENT:
Un moment, Sr. Alfonso, per favor. Prec silenci als
diputats i els prec que s'asseguin als seus escons. Continui'.
EL SR. ALFONSO I VILLANUEV A:
Grades, Sr. President. Un conjunt de resolucions que
reflecteixen tant les necessitats urgents de la nostra comunitat com actuacions per tallar uns fets d'extraordinélJ"ia gravetat que han passal durant el mandat del president Cañellas. perque aquests fets no es lornin a produir, puguin tallar-se rapidament i es puguin exigir
responsabilitats polítiques quan aixo sigui necessari.
En aquest primer gran bloc hi ha propostes que s'han
d'incloure dins els plantejaments programatics que va
fer el president del nostre grup o ahir al debat. El president Cañellas, en un exercici , que jo no sé si he de quaIificar de falta d'atenció o d'una que els metges diuen
perdua de la memoria immediata, situació que ahir es
va produir amb bastant freqüencia, no es va temer que
des del Grup Socialista feiem propostes que abastaven
temes tan interessants com Pla de carreteres, regim
fiscal, deute de la Comunitat Autónoma, expropiacions,
oferta il'legal, contracte turístic, ordenació territorial,
etc. Un conjunt de les propostes sobre aquests temes que
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saltres feim, les duim avui com a pro postes de resolució.
per que el president de la Comunitat, ja que esta blanc,
gre sobre blanc, se'n temi.

ponencia dins el Senat, no es pot fer per ordeno y manco. El Govern de l'Estat no és, Sr. Cañellas, ordeno y
mando, no ha ha estat mai, no s'ho pensi.

Avui els proposam, senyors del Partit Popular, senyors del
vern Cañellas, i els posam en l'obligació d'acceptar o no,
!ntrar al fans d'actuacions positives que en qualque cas
Josarien un gir fonamental en la forma d'actuar del Go-no El primer bloc, que és d'actuació programatica, s'inicia
lb el toquejat estatut fiscal, que és, Sr. Cañellas, per a
ste i per al seu govern I'estatut fiscal? , q ue és aquest ren que voste ha parlat, exposat aquí?, és un misterio No~s contínues al·lusions a iIIes e ll ropees sense precisar el
~ mini m, grellge comparatiu amb les illes Canaries, per
prés dir lot d'una, "sí, pero no" , perque el regim de
naries tampoc no e l vo lem , perque ens exclou de la UE.
le és a ixo? Com li de ien ahir és un enunciat electoral que
el mes de maig, dia 2 de juny, hauf<1. desaparegut ja de les
ioritats del Govern autonom, com ha desaparegut, lIevat de
r seguir fent propaganda I'Estatut d' Autonomia, tots ja
Jem que ha passat, amb aixo. No em diguin que no, que
hem de contar les histories, o és una autentica proposta
regim economic i fiscal que superi els problemes de la
lmunitat Autonoma, els problemes d'insularitat i de plurimlaritat de la Comunitat Autonoma?

J d 'aquí la nostra valoració molt positiva d'aquest
debat, és una primera passa, pero una primera passa
molt important. 1 d'aquest mateix debat, pero en un
sentit totalment contrari, surt el ciar anticonstitucional ha he de dir aixÍ- contrari a la nostra cultura, a la nostra lIengua, insultant per al nostre poble, insultant per
al representant de la nostra comunitat autonoma, aquest
insultant atac que va fer el gran diari de la dreta espanyola, el Abe, arrel d'aquest debat. 1, per cert, senyors
del PP, no se n'han recordat, que varen atacar el president Cañellas, que varen atacar la nostra cultura, que
varen atacar el nostre poble, no se n 'han recordat. Nosaltres proposam que aquest parlament, expressió del
poble de les IIIes Balears protesti energicament contra
aquest atemptat als pobles de Mallorca, Menorca, Eivissa
i Formentera. Suposam que ho votaran, perque encara
que sigui el seu diari o el diari més representatiu de la
dreta espanyola, voste no poden consentir o no haurien
de poder consentir que al president d 'aquesta comunitat,
que és el nostre president, el posin com el va posar el

Volem realment estudiar un regim fiscal que millori les
ndicions de competitivitat, les condicions de vida deIs
ltadans d'aquesta comunitat, o volem fer propaganda elecral? Si és el primer, estam disposats a fer-hi feina , estam
sposats, de J'única manera que es pot fer, a form ar part i
Haborar i a aportar bastant feina que tenim feta a una
lnencia per du .. endavant aquesta proposició de lIei, si és
segon, senyor del PP, deixin dejugar amb els ciutadans de
nostra comunitat.

Proposam també, obviament, qüestions referides -i
hi passaré aviat, se m'encén el lIum- a universitats,
finan<;ament de consel1s insulars, haurÍem d 'instar a
estudiar ja la lIei de finan<;ació definitiva, recordin la
L1ei de canse lis insulars; fans de cooperació municipal,
aquÍ no hi ha canvi de nom; o sol· licitar que Palma sigui
la seu de I'agencia europea de turisme. Tates propostes
positives, entre d'altres moltes que ahir es varen posar
aquí, damunt aquesta taula, en aquest debat.

Un segon tema que ens ha preocupat és el debat autonoic. Pareix que el nostre president sempre és J'excepció de
regla, és J'únic president que ha valorat negativament el
:bat de I'estat de les autonomies o el debat de les autonomíal Senat, l'únic que pensa que acordar I'estudi i possible
tura modificació de la Constitució, per tal de convertir el
!nat en una cambra basicament autonomica, que es posi en
arxa I'estudi i la negociació, dos anys i mig abans d'acabar,
!I nou sistema de finam;ament o que es reconegui, entre
altres moltes resolucions el fet diferencial de les comunitats
Itonomes, no té cap importancia. És I'únic president, a part
! I'únic comentarista, I'únic comentarista polític que valora
!gatiu aquest debat, bé, n'hi ha un altre i després ja hi
Itraré.

Pero hi ha un segon bloc. Un sega n bloc que nosaltres el definiríem com la superació per al futur de gravíssims problemes que han causat una autentica alarma
social a la nostra comunitat, em referesc a contractacions
directes, funcionament de depuradores, que ningú no en
parla, pero se n 'ha de parlar, al cas Brokerval i al cas del
túnel de SóIJer. 1 ha feim, senyors del PP, en un sentit
totalment i absolutament positiu, així, sobre el cas Brokerval i la seva relació evídent amb el Govern, proposam una cosa totalment logica, no és possible que aquest
parlament se n 'assabenti, cinc anys després, deis maneigs
deis doblers públics, siguin legals o il·legals -aixo ja es
veura-, i que aquest assabentament hagi de venir perque
una empresa que ha manejat aquests doblers públics
tengui una fallida. No pot ser, el Parlament ha ha de
saber immediatament, i a posta proposam que en el si de
la comissió d 'Hisenda es cre·¡ una ponencia a la qual es
remetran immediatament tot aquest tipus de maneigs.

I

Jo cree que el president no acaba d'entendre el funcionaent institucional, em fa pensar que no entén que una refora de la Constitució no és una cosa que faci el president
onzález perque vol, és una obligatorietat que el pacte
mstitucional es mantengui. De pactes, el Grup Parlamentari
!I PP, de mantenir pactes en sap poc, pero el nostre partit,
a seguretat de la Constitució obliga que el pacte constitucilal es mantengui, i per aixo s'ha de fer via consens i via

ABe.

Contractació directa. Ahir el president Cañel1as es va
referir dues o tres vegades al Tribunal de Comptes dient
que el Tribunal de Comptes no els recriminava moltes
coses, els en recrimina bastants, pero n 'hi ha una que la
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:leixa c1aríssima, batem el record de percentatge de contraclacions directes, és la comunitat auto noma o ha estat -és
igual- que més contractacions directes fa, i quina importancia té aixo?, la importancia economica és que amb les contractacions directes, la Comunitat Autonoma té una rebaixa
de manco de l' 1%, i amb els concursos té una rebaixa de
més del 10%, cents de milions de pessetes que se'n van via
contractació directa, i som la comunitat que hem batut tots
els records. Sr. President, lIegeixi I'informe del Tribunal de
Comptes. 1 apliqui'l, ja que ens diu que nosaltres I'hem de
lIegir.
.
1 el darrer tema, les depuradores, clama al ce\. Hi entrarem en un debat posterior perque, aixo ve. ) el túnel de
Sóller, hem estat suaus a la pro posta de resolució, segurament, Srs. Diputats, hauríem d'haver parlat un lIenguatge
molt més dur, perque I'espectacle de bloqueig arbitrari fet
pel Govern de la Comunitat Autonoma i pel mateix president de la comissió requeria. sense cap dubte. paraules que
no m 'atrevesc a dir. A cap moment no es va requerir als
compareixents perql,le contestassin, a cap moment no es va
requerir al Govern perque complís els acords de la comissió,
els que venien a declarar, Srs. Diputats, perque ho sapiguen,
contesta ven el que els donava la gana, sense que el president
els fes la més mínima advertencia; i I'exemple darrer no va
ser Pere IV el Cerimoniós, sinó el Sr. Antoni Quart, que va
tenir molt poc de cerimoniós, pero molt de mut.

(El Sr. Vice-president primer substillleix el Sr. President en
La direcció deL debaIJ
EL SR. PRESIDENT:
Vagi acabant, Sr. Alfonso, per favor.
EL SR. ALFONSO I VILLANUEV A:
Sr. President, acabo Acab perque comprenc que certs
companys diputats d 'Eivissa tenen pressa, no és així?
EL SR. PRESIDENT:
No, Sr. Alfonso, voste ha passat ja molt el temps reglamentari, per tant, li faig I'observació, i qualsevol apreciació
als diputats, ja la faré jo.
EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A:
Acabaré tot d'una. És igual, acab tot d ' una . És necessari
que aquest parlament recuperi la seva funció, és imprescindible que aquesta casa, representant deis ciutadans recuperi
una dignitat que una política prepotent sostinguda per una
majoria espúría, una majoria absoluta amb trllnsfuga, li haurem de dir així, majoria absoluta amb transfuga, esta posant
en qüestió. Les nostres propostes són una primera passa, és
hora que la facem. Gracies.
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EL SR. PRESIDENT:
Grups que vulguin fer intervencions en torn a favor
o en contra? Pel Grup Mixt, té la paraula el Sr. Pascual.
EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS:
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. He sortit a aquesta
tribuna i no parl des de I'escó, perque deis setze punts
de les propostes de resolució del Grup Parlamentari
Socialista, n'hi ha una que m'ha fet sortir de I'escó, que
és a I'única a la qual votarem que no. I és el punt núm.
2, sobre la valoració positiva del debat autonomic efectuat al Senat. Per que hi votarem que no? Primerament,
hem de reconeixer que aquest debat en el Senat té uns
aspectes positius importants, el primer és que és la
primera vegada que s'ha celebrat després de 15 anys de
Constitució, aixo, evidentment és un aspecte positiu, i,
efectivament, aquests debats esperem que s 'institucionalitzin i es vagin fent periodicament. En segon 1I0c, hi ha
conclusions positives, també, del debat del Senat, que és
l'impuls que surt d'aquí per modificar la Constitució
espanyola per tal que el Senat passi a ser una vertadera
cambra de representació territorial, cosa impossible si no
es modifica la Constitució.
Pero, en canvi, hi ha un element fonamental per a
nosaltres, que fa que votem que no a aquesta proposta,
i és que aquesta proposta diu "resolucions acordades pel
que significa una profundització del procés autonomic
i el reconeixement deis fets diferencials de les diverses
comunitats autonomes". No, el nostre fet diferencial no
esta reconegut, no. UM va demanar al president Gabriel
Cañellas, abans d 'aquest debat, que reivindicas a Madrid
que les IIIes Balears constitu'im una nacionalitat historica, per que Catalunya, el País Basc o Galícia són nacionalitats historiques i nosaltres no? Aquí hi ha hagut el
Regne de Mallorca, més de cent anys, hi ha hagut una
autonomia importantíssima des del 1229 fins a J'any
1715; si repassam els títols, per exemple, de F erran el
Catolic, trobam que és el Rei de Mallorques, entre molts
d'altres, nosaltres hem estat autonoms, hem tengut una
autonomia propia durant moIts segles.
Tenim també un dret propi important que avui, tal
volta, en aquesta proxima legislatura, aquest parlament
i el govern que en surti, s'ha de proposar actualitzar i
estendre al lIarg de tot el dret de famíJia, de tot el dret
de successions, per exemple; tenim una lIengua propia
i tenim una cultura, també propia, que en part, evidentment, forma part de la cultura en lIengua catalana,
pero, en part, és una cultura propia de cadascuna de les
IIles, perque hi ha moltes coses, per exeQlple, I'arquitectura eivissenca no té res a veure amb moltes al tres, o, a
Mallorca, hi ha les can<;ons popular i moltíssimes de
coses autoctones de cadascuna de les IIIes. Si tenim
aquesta historia, aquest dret, aquesta lIengua i aquesta
cultura, pel fet de no haver votat un estatut el 'autonomia
el temps de la República, nosaltres deixam de ser una
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nitat histórica, j nosaltres deixam de tenir les compe:s j tenir el poder d'autogovern que tenen Catalunya, el
3asc o Galícia, peró aixó és una injustícia, perque a
aquests fets ten im una geografía i tloa economía próIn model economie totalment diferenciat del model
Imie espanyol, perque esta basal en el turisme, princi!11t. Per tant, nosaltres no podem veure el reeoneíxedel fet diferencial, del nostre fel diferencial , si nó que
tres pensam que encara continuam amb una d'aquelles
lomies, que són iguals tates, des de Madrid i, per tant,
podem donar suporto
onarem suport a la gran majoria de la resta, ens abstenI Sr. Alfonso, perque he comen~at amb el que no votaa favor, a la núm 14, no perque no estiguem d'acord
el fons, sinó per la forma, és a dir, voste diu que "a les
ssions insulars cI'urbanisme no hi ha d'haver represenjel Govern de la Comunitat Autónoma", nosaltres penue n'hi pot haver, peró que no ha de votar, que ha ele
mb veu i sense vot, perque el fet que votin suposa una
él e1el Govern als consells insulars. Per tant, aixó s'ha
:ninar, peró és una eliminació que només pot venir per
via de modificació de la L1ei de transferencia, no per
via de resolució del Parlament sense caracter ( ... ), a
1 ens abstendrem.
,especte de la resta , en general votarem a favor, n'hi ha
nes coincidents amb altres que presentam nosaltres, com
!xemple les transferencies de les competencies d'agricul i pesca, í també d 'allres que són imponants des del punt
'ista de la transparencia de la gestió del Govern de la
lUnitat Autónoma, com les número 6, 7 i 8, que fan
rencia als contractes d'obres i se~veis, etc., etc.
~especte del túnel de Sóller, va ser una vergonya, una
;onya, va venir aquí el Sr. Cuart, no em contesta ni a mi
Is que anaven darrera jo, no va contestar absolutament
i el Govern sense donar cap explicaeió; per aixó, també
arern suporl a una del Grup Parlamentari PSM j EEM,
:s va enviar tota la documentació que s'havia demanat, ni
'a excusar, sinó que el Govern va passar olímpicament
luesta comissió. Per tant, davant aquest menyspreu i
ant tot el que succeeix, evidentment, hi donarem suport,
1 donarem suport també a les allres propostes de resolu-

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Pascual. Pel PSM j EEM, té la paraula la Sra.
ieH.
LA SRA V ADELL 1 FERRER:
}

Gracies, Sr. President. Per fixar la nostra posició respecte
les propostes del Grup Socialista, voldrÍem dir que de les
propostes que presenten, mohes fan referencia al control
'lamentari del Govern, d'altres coincideixen amb les que
presentat el nostre grup, peró aniré passant-Ies d'una en

una, si tenc temps, i faré un petit comentari, ja que no
hi ha possibilitat d'estendre's més a cadascuna.
A la primera. a les nostres propostes de resolució ja
n 'hi ha una que demana que el Govern remeti al Parlamenl un projecte de lIei de regim economic i fiscal
diferencial per a les lIJes Balears, peró així i tot no
tenim cap inconveníent que sigui una ponencia I'encarregada d'elaborar aq uesta proposíció. Si és el Govern ,
segurament es torbara més, i si és una ponencia, tal
vegada, si s'aprova, acceleraria més aquesta redacció.
Al segon punt em sembla que sera I'únic que no
podrem votar a favor, coincidínt amb els plantejamenl
que ha fet el Sr, Pascual, del Grup Míxl. Consideram
que el debat en el Senal va ser quasi bé intranscendent,
i que per "únic que va servir va ser perque cadascun
deis presidents de les diferents comunitats autonomes
poguessin exposar la seva visió personal del que és I'esHit de les autonomies, pero sense que aixo faci avan~ar
o retrocedir el procés. El pum més discutít i que més
difusió ha lengut ha estat evidentment el de les llengiles
emprades als debats i hem hagut de sentir més comentaris negatius, que no positius, per cert. El fel que tan sois
es puguin utilitzar les lIengües propies un pie a I'any,
cree que és un flae favor al reconeixement de la realitat
plurícultural, i també volem dir que les resolucions
acordades són massa tímides i no aporten mesures que
faeín avan~ar d 'una manera evident en materia autonómica i, per aixó, ens abstendrem.
E Is punlS 3 i 4 parlen de la Universitat, estam totalment d'acord que la negociació de les transferencies de
les compet(~~ncies en Universitat tenguin una previsió del
creixement. És necessari saber cap on va la nostra universital, i que els plans d'estudis s'adaptin a les necessitats i realitat de les Illes. La dotació de les transferencies
és importantíssima, i si no s'atenen les necessitats futures sera un mal negocio Estam d'acord també a parlar
de política universitaria, per aixo ja hem dit que donaríem suport a les propostes 3 i 4.
El punt 5 diu que s'ha de promoure amb les federacions hoteleres de la Comunitat Autónoma i la federació
internacional deis tour operalors un nou model de contracte normalitzat per tal d'ímpedir tant les sobrecontractacions com les anuHacions gratuites. Pensam que
és positiu el d'ialeg, les decisions no de penen del Govern, peró sí s' ha d'instar aquestes federacions perque
no hi hagi abusos ni perjudicis ni per pan deis turistes
que vénen a visitar-nos ni per als hotels que després es
veuen amb unes condicions de sobreocupació per situacions de males contractacions.
Els punts 6 i 7 fan referencia al control del Govern.
Jo voldria dir-Ios que precisament la setmana que ve,
dilluns, ve a Pie una proposta de creació d'una comissió
d ' investigació de totes les inversiol1s financeres. si s'aprova avui aquesta proposta. de resolució, segurament
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també s'aprovara la que vendra diJluns. Per tant, no tenim
per que haver de votar en contra o haver d'abstenir-nos en
aquesta proposta . Ben arribada sigui la unanimitat, si és que
ve.
Amb el punt 7 també estam d'acord. Ja el PSM i EEM ha
denunciat moltes vegades la practica habitual d'aquest govern en les adjudicacions directes i la connivencia en aquestes adjudicacions.
El 8 demana que el Parlament constati que la comissió
d'estudi sobre la problematica del túnel de SóJler no ha
complit els seus objectius, i és ciar que no se n 'ha aclarit res.
Sense documentació completa els diputats no poden tenir
coneixement deIs fets, pero el que saben ara. després de les
compareixences, és que la culpa la té la guerra del Golf o el
Grup d'Ornitologia Balear. és )'únic que s'ha aclarit. Nosaltres també hem demanat a una pro posta que feim avui que
es remeti urgentment al Parlament tota la documentació que
no ha estat remesa fins ara.
Al punt número 9 es demana que es constitue¡x¡ una
ponencia formada per tots els grups per tal d'elaborar una
proposició de Ilei de financ;ament definitiu deIs consells
insulars, també hi estam totalment d'acord. És necessaria
una solució definitiva, donada la mala situació economica
que tenen els consells insulars.
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tativitat política en els consells insulars. Bé, el votarem
a favor.
El punt 15 creim que és un punt important ja que
afecta el trafic aeri de les IlIes Balears. Nosaltres qonarem suport a aquesta proposició, pero volem dir que
aquesta proposició hauria d 'anar acompanyada d'una
instancia al Govern espanyol perque pressioni com a
mÍnim el Govern frances per a la resolució d'aquest
problema. Mentre no hi hagi una cessió de competencies deIs estats a la Unió Europea, aquest problema és de
molt difícil solució. Per tant, creim que s' hauria pogut
ampliar amb aquesta constatació a l'Estat espanyol.
De la número 16 ja hem fet una petita referencia
quan par\¡l.vem del Senat. És ver que aquests dies fiem
hagut de sentir i hem hagut de llegir moltes befes i
moltes ironies sobre les Ilengües que no són el castella,
i sobretot del catala. Pensam que aixo és fruit de mentalitats que no veuen més enlla del que és el seu cerc1e.
Aquí, Sr. Alfonso, hi podrien afegir algú més, qualque
tertúlia radiofónica i altres mitjans, perque haver de
sentir que aixó es tolera perque només són reivindicacions testimonials i romantiques i també que hay que
reivindicar las señiLas de identidad, realment fa pena.
Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:

Als punts 10 i 11, el nostre portaveu del Grup PSM i
EEM ja ha defensat dues pro postes que són similars a aquestes. Per t~nt, també donarem suport a les seves, ja que hi
coincideixen plenament.

Gracies, Sra. Vadel!. Pel Grup PP-UM, té la paraula
el Sr. Jaén i Palacios.
EL SR. JAÉN 1 PALACIOS:

El punt número 12 demana que el Parlament insti el
Govern de la Comunitat perque so¡'¡iciti del Govern de
I'Estat i de la Unió Europea la situació a Palma de la seu
d'agencies d'operadors de turisme. D'acord. Si som la primera comunitat en turisme, també és logic que aquí hi hagi la
seu de I'agencia europea.
El punt número 13. Sr. Alfonso, el Govern presumeix i
ha presumit moltes vegades que o va una gota d'aigua a la
mar sense ser depurada, peró no és el mateix que hi vagi una
gala sense depurar o que hi vagi mal depurada. Pensam que
les depuradores es varen fer, que hi va haver un gran desplegament, una gran publicital. peró el que no hi ha hagul és
un seguimenl com pertoca. Molles depuradores han quedal
endarrerides. no lenen la capacitat suficienl per al creixemenl
urbanístic que hi ha hagut als seus voltants i han quedat
totalment insuficient per al cabal d 'aigua que reben, i les
aigües van mig depurades a la mar. Per tant, no podem presumir d'aquetes coses.
El número 14. També el nostre grup ha manifestat en
diverses ocasions que no fa falta la tutela que exerceix el
Govern sobre els consells insulars. Nosaltres també volem dir
que el vot que aquests representants del Govern emeten a les
comissions d'urbanisme el que fan és desvirtuar la represen-

l

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados.
El Grupo Socialista presenta dieciséis propuestas de
resolución en este debate. De las mismas, con siete concretamente estamos de acuerdo, eso supone el 50%,
bueno, casi el 50%. Yo creo, por tanto, que hay un
acuerdo en muchos temas.
Tengo que decirle, no obstante, que vamos a apoyar
tres, con lo cual el porcentaje se reduce bastante, pero,
comparado con lo que pasa en otras cámaras, todavía
tienen ustedes suerte, pero les diré por qué estamos
conformes con esas siete que ahora paso a detallarles.
A la número 3. estamos de acuerdo con que las transferencias, no solamente en materia de universidad, que
ya sabemos que la universidad actualmente, lo tiene que
saber toda la cámara, no tiene suficiente crédito para
todas las actuaciones que tiene que realizar, eso lo sabemos, los que estamos presentes en el Consejo Económico y Social tenemos conocimiento éabal del tema. Actualmente, la financiación de la universidad es escasa y
no da para un funcionamiento como sería de desear. Lo
que sucede es que en este punto lo que hace falta es
instar al Gobierno de la Comunidad y al Gobierno de la
nación . Por eso. nosotros proponemos que, si no tiene
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onveniente. se incluya esta referencia a quien tiene la
npetencia actualmente.
Apoyaremos también la número 4, porque parece que
)fa el tema de la universidad está de actualidad y ustedes
eren que se haga un debate sobre este asunto, pues lo
·emos, haremos un debate sobre política universitaria,
~re la cual no tenemos competencias, pero bueno, ustedes
eren que hagamos un debate y puede ser interesante aclaalgunas cosas al respecto.
La propuesta número 5 la vamos a votar también favora-

mente. Tengo que hacerles una precisión, esta propuesta
ya una reiteración de la aprobada en el año 92 -Bale/In
;eial del ParlamenlO de diciembre del 92-, una propuesta
aprobada que obligaba al Gobierno a que sentase en una
sa a turoperadores y a la asociación de empresarios hote)s para llegar a unos acuerdos en normalizar contratos
re ellos. Hay que decir también una cosa, que el Gobierno
tiene competencia ninguna para contratos que entre partiares se puedan hacer, pero vamos, la vamos a apoyar a
;ar de todo. porque ya en su momento también estuvimos
acuerdo.
Luego está las números 10, 12 Y 15, con las cuales esta's de acuerdo en el fondo. pero por un motivo u otro no
vamos a apoyar. porque o hay una propuesta de otro
'po que es más extensa o contienen imprecisiones o son
!stiones que nos parece que en nuestras mismas propuestas
están contenidas. Por ejemplo, ustedes hablan de la AgenEuropea de Turismo. entonces dicen que el Gobierno
icite del Gobierno del Estado y de la Unión Europea la
icación en Palma, esto ya está solicitado. nuestra propueses mucho más completa que la que hay aquí; por tanto,
votaremos la suya, aunque estamos de acuerdo, ya se ha
:ho y votaremos la nuestra.

Otros asuntos que ustedes repiten hasta la saciedad,
lo que quieren es continuar con el tema del túnel, con
el tema de las inversiones financieras de la Comunidad
y con otras cuestiones que suelen también repetir estos
últimos tiempos.
Inversiones financieras de la Comunidad. ¿No hay un
decreto, el 39 del año 88. que las regula? El decreto
regula las condiciones de las inversiones temporales
financieras de la Comunidad Autónoma, ahí dicen
cómo tienen que hacerse. ¿Cuántas inversiones ha hecho
la Comunidad? Treinta y seis. ¿Han tenido ustedes cumplimiento exacto de eso? Se les ha dado cumplimiento
exacto de las mismas. ¿Qué es lo que quieren con esto?,
¿quieren mantener de forma apuntalada una cosa ficticia?
Relativo al túnel de Sóller, ya esta noche nos hemos
pronunciado todos al respecto y creo que sobra cualquier comentario. Todas las precisiones que hubieran de
hacerse se tuvieron que hacer en la comisión correspondiente, nosotros presentamos unas propuestas. nadie
más presentó propuestas de constatación del túnel de
Sóller. y en consecuencia, el asunto, como parece que
tiene que volver, ya habrá ocasión de referirse a él.
Por lo demás, en cuanto a los contratos de obras·, en
cuanto a la comisión insular de urbanismo. también
votaremos en contra porque esta última en concreto ...•
hay una ley aprobada por el Parlamento. hay unas transferencias a los consejos insulares y extraña mucho -en el
caso mío. ahora recuerdo el reglamento del Consejo
Insular de Menorca- que se pida que no haya representantes de la Comunidad Autónoma y que, sin embargo,
haya representantes del Estado, yo quiero que se sepa.
(El Sr. President repren la direeció del debat).

La número 10. al hablar de transferencia de competencias
agricultura y pesca antes de enero del 95. ya hemos apolo una propuesta transaccionada del Grupo Mixto. que
íbién es más completa porque hace referencia a otras
npetencias, pero en fin. denla ustedes apoyada aunque no
.gan el voto.
y por último. al 15. pues también estamos conformes,
lque bien es verdad que nuestra propuesta es más extensa,
relativa al control aéreo y a los problemas que causa el
nco por el control francés.

Hay otros asuntos que son reiterativos, que es la número
'i que todos hemos coincidido en el estatuto económico y

:al, aunque veo que a ustedes ya la pierna empieza a florles, ya empiezan a poner requisitos, si es un tema polítisi no lo será, ya veo cómo ustedes empiezan a guardarse
poco la espalda diciendo que esto es un tema político,
~ participarán si no lo es, etc. Ya sabemos que ustedes al
al se van a quedar solos, si siguen así en este tema se van
luedar solos. Y claro, yo comprendo que ahora ustedes
enten justificar lo que en el futuro pueda acontecer.

EL SR. PRESIDENT:
Acabi. Sr. Jaén. per favor.
EL SR. JAÉN I PALACIOS:
Sí, Sr. Presidente.
En el Consejo Insular de Menorca. en la comisión
insular de urbanismo hay representantes del Gobierno
central, no pasa nada, tienen competencias en materia de
costas y conviene que estén presentes allá, y nos parecería un contrasentido que no hubiese representantes de
la Comunidad y sí que hubiese representantes del Estado.
Respecto a lo del crédito de Abe, esto es una servidumbre de prensa y libertad. La libertad de expresión es
ésa. Nosotros, evidentemente. no compartimos el contenido del diario, pero nos parece que no es un tema a
discutir aquí, en el Parlamento, ( ... ) una protesta porque
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el diario ABe u otro diario cualquiera publique cosas que
sean de esa naturaleza. Muchas gracias. Sr. Presidente.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies. Sr. Jaén. En tom de replica . Sr. Alfonso, té la
paraula.
EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A:
Sí. Sr. President. Hi haura contestacions que afectaran els
tres intervinents d'abans i altres que no.
Primer tema general, el tema de la comissió insular d'urbanisme. El que nosaltres volem i manifestam és que el
Parlament digui que la representació del Govem de la Comunitat Autonoma no és desitjada, a partir d 'aquí, a partir
d'aquest moment, sabem positivament, Sr. Pascual i Sr. Jaén,
que s'ha de fer per via de proposició de 1Iei de la Comissió
Tecnica Interinsular, ja ho sabem, pero aquí es de mana una
manifestació del Parlament, i si és positiva, immediatament
es posen en marxa els mecanismes jurídics per \levar la
representació en vot de la Comunitat Autonoma i, obviament, la representació en vot del Govern de I'Estat. Supos
que ho havien entes, pero la cosa s'ha embullada.
Un altre bloc és el debat de I'estat de les autonomies al
Senat. en el qual el Partit Popular no ha entrat. Jo crec que
és molt important. pero importantíssim, que s'hagi fet
aqueix debat. Primer de tot, s'ha fet aqueIJ debato s'ha donat
una pri.m~ra passa no prevista enlloc, no prevista a la Constitució, no prevista enlloc, per convertir el Senat en un forum
de debat autonomic, primer punt. Segona passa important,
per modificar la Constitució, perque el Senat sigui una cambra autonomica molt important; obviament, I'any 78 ningú
no hagués pensat que aixo pogués ser. Tercera passa -i aixo
no és negatiu, és molt positiu per a nosaltres-, es reconeixen
els fets diferencials de diverses comunitats autonomes, obviament no es reconeix la nacionalitat historica, pero com s'ha
de reconeixer la nacionalitat histórica si voste mateix, bé, el
seu expartit, UCD, va impedir que ho fossin les IlIes Balears,
no es pot reconeixer, la nacionalitat historica és un fet de la
Constitució, no és una altra cosa; d'historia, en té el regne
de L1eó, d'historía, en té Andalusía, Granada en tendría, no
cerquem história de fa set-cents anys. Evidentment que totes
podrien ser nacionalitats históriques, pero la Constitució
reconeix una nacionalitat historia, i a més, que hi té a veure? El que volem és tenir un nivell competencial d'acord
amb la nostra comunitat autonoma. no d'acord amb Catalunya o el País Base, o Andalusia, o Canaries, d'acord amb les
necessitats de la nostra comunitat autonoma. En el moment
en que es reconeixen els fets diferencials de les comunitats
autónomes, aixo hi cap. Que és un procés, és un procés
/larg, peró vull afegir una altra cosa, i crec que tothom que
tengui bona voluntat i que no es posi una be na als ulls ho ha
de reconeixer. L'esat de les autonomies duu quinze anys, i jo
m 'atrevesc a dir que és el procés pacífic de descentralització
político-administrativa més nlpid que s'ha fet en el món
civilitzat, és vertiginós aqueix procés. així s'ha reconegut a
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tots els forums internacionals. Que en volem més?
Obviament que en volem més, pero en volem més a un
ritme que sigui assumible. I vull dir una altra cosa, i ens
traslladam aquí: Els processos de descentralització, molt
més senzi/ls, molt més senzills dins la propia coml,Jnitat
autonoma, són infinitament més lents, i jo reconec que
hi ha moltes dificultats per a aixo. pero són infinitament
més lents. L'avan<; des de I'any 79 per al nacionalista
més duro per a I'independentista -que no aconseguinl
res més que .... el seu objectiu és la independencia, ja ho
veurem després- aquell procés I'ha de tenir al'lucinat
per la seva velocitat, si és inteHectualment honest, que
després hagi de dir-se'n una altra cosa, hi estic absolutament d'acord.
Sr. Jaén, jo no puc entendre de cap manera que el
portaveu del Grup Popular contradigui el seu president,
i em referesc a la pro posta de crear una ponencia per a
l'estatut fiscal. Sap que passa. Sr. Jaén?, sap que passa,
senyor portaveu del PP? Que vostes volen -i cada vegada se'ns reafirma més- fer una campanya electoral amb
l'estatut fiscal i no volen posar damunt la taula les poques idees, per no dir-ne cap, que tenen sobre aquest
tema. Aquí hi ha el quid de la qüestió. No s'atreveixen
a seure's a una ponencia seriosament a fer-hi feina, a
estudiar cada tema, a veure quines conseqüencies positives i negatives té, a veure si ens convé o no el que se'n
pugui proposar. llevar la palla del gra i fer-hi feina seriosament, no s'hí atreveixen; els rept que ho facin, i no
ho faran, perque I'únic que els interessa no són aquestes
illes, no són els ciutadans d'aquestes illes, no és la millora de competitivital d aquestes illes, I' únic que interessa
al Partit Popular és campanya electoral , propaganda, res
més, igualment que amb I'Estatut d'Aulonomia, igualment amb aixo, i si s'atreveixen, venguin a una ponencia, seguin-se amb tots els grups polítics a discutir-ho
seriosament, amb documents, no amb aqueixos paperots
que fa la Conselleria d'Ecol1omia sobre I'estatut fiscal ,
no, aixo és un paperot, sinó seriosamenl, amb dades,
nombres, amb valoració de la insularilal, amb valoració
deis problemes, no s'hi atreveixen. Comedia í més comedia.
Que voste em digui que el control deis fons d'inversions temporals el tengui aquest parlament, és que ja no
sé com Ii ho he de consentir. Quin cootrol té aquesl
parlameot?, quin document ha entrat en aquest parlament fins que va sortir I'escandol en els diaris que e~
parlas d'inversions temporals? Si no sabe m ni el deutc;
públic, ens I'amague, si no sabem els avals que ha donal
la Comunitat Autónoma, si no sabem les despeses pluri·
anuals, les sabem tres anys més tard, ha de venir e
Tribunal de Comptes i els les ha de requerir perque le!
hi donin i és lIavors quan ens n 'assábentam, d 'aquestes,
em referesc a despeses plurianuals-; res de res se sa~
d'aixo. així com no ens pode m assabentar mai quan far
un credit a curt termini , un credil de tresoreria, no se r
sap res en aquest parlament, esta lOl amagat, del manei ~
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s fons públics, i voste, que pertany a la comissió del 103,
sap també o més que jo.
Ens hem d'assabentar, Sr. Jaén -j acab amb aixo- cinc
després. Aixo no és actuació parlamentaria. aixó no és
nsparencia, a ixo és obscurantisme. aixo és amagar les
¡es, ¡ a la millar s 'amaga per irresponsab ili tat i no hi ha
, pero aquest obscura ntisme duu co m a conseqüencia que
sospites surtin. Voste sabia -Ji ha havia de dir, em molesta
-ti-ho- que. amb Jnverbroker, empreses públiques I'any 91
2 hi fan ope racions i que Inverbroker no havia presentat
ti un balan~?, ha sabia? Nosaltres ens hem bagut d 'assantar quan ha hem investigat en el registre, el Govern tame no ha proporcionat aixo. i Seamasa. Isba. etc. li donaren
bler . i mai no va presentar un balan~; vagin al registre i
rin- ho. Li pareix que aixo és control públic deis doblers.
{S

EL SR. PRESIDENT:
Acabi , Sr. Alfonso.
EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A:
Acab. Sr. President.
No vull entrar en les contractacions. 80% i busques de
mtractacions directes, el 80%. transparencia? Obscurantise del més absolut. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gr:kies, Sr. Alfonso. Intervencions en contrareplica? Sí,
'. Pascual, té la paraula.
EL SR. PASCUAL I AMORÓS:
Sr. President. Senyores i senyores diputats. El Sr. Alfonso
iu que en el Senat s'ha reconegut el fel diferencial de les
les Balears. Jo ja sé que el Sr. Alfonso i jo tenim estructu!S mentals diferents en el tema de centralisme i I'autonomia,
! que és molt difícil convertir-lo, pero bé, li'n faré un
arell de reflexions.
De moment, el fet diferencial de les IlIes Balears esta
a la reforma de l'Estatut d'Autonomia de mar~
'enguany , 1994; mesas abans, a Madrid, varen posar I'ordíador, aquell ordinador del qual parlava tan brillantment el
r. Triay, dei a bloque, varen posar bloque café para lodos,
vare m fer una reforma de l' Estatut d 'Autonomia i vostes
IÍ tan sois tenien autonomía per llevar -ni vos tes ni vostes,
li el Partít Socialista ni el Partit Popular- una frase que deja
~conegut

cuando las aguas discu.rran por más de una comunidad
:utónonra 11, ni tan soIs aíxo varen poder llevar. No em parli

le fet diferencial, Sr. Alfonso, ni voste ni ningú del Partít
lopul ar, no em parlin de fet dife.rencial. J una cosa Ji he de
lemanar, no digui que no és inteHectualment honesta un a
lersona que té Ulla visió distinta de la seva , jo ha he entes
lixi, pe rdoni ' m , li ha dic amb bODes paraules, voste diu que
~ma na t a un a veJocitat vert iginosa en la tra nsformació d ' un

estat centralista en un estat de les autonomies, no arribam a federal, í bé, n'hi ha que pensen que podríem a
anar més avíat, perque hi ha al tres comunitats que hi
han anat, i nosaltres també hi podem anar. Per tant no
hi estam d 'acord . Jo respect les seves idees pero esper
que voste respecte idees intel'lectualment tan honestes
com les se ves respecte de la descentralització del país.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Pascual. Sr. Jaén, té la paraula.
EL SR. JAÉN 1 PALACIOS:
Gracias. Sr. Presidente. Bueno, creo que del debate
de las autonomías en el Senado está todo dicho. Yo
creo que sólo le falló decir alguna frase como que el
Estado centra l estaba sometido a un toque de queda y a
un est ado de sitio para las autonomías. Yo creo que los
tiem pos so n los tie mpo que son. los pac tos so n los
pactos que hay y lo que es tá claro es que hay una resolución de todos los grupos políticos en esta cámara que
dice que el pacto del año 92 se ha incumplido. y espero
que ustedes lo voten también a favor.
Estatuto econó mico y fi scal. Hacer una ponencia.
Bueno, es que la ponencia se va a hacer, si el Gobierno
remite aquí un proyecto de ley, el trámite parlamentario usted lo conoce mejor que yo. ¿No se constituye una
ponencia? Por tanto, no intente marear la perdiz, como
me apuntan por aquí, diciendo lo que no es la realidad,
porque nosotros hemos optado por la vía del proyecto
de ley, porque el resto de los grupos políticos también
han ido por esa vía, y nombran expresamente ese término: Proyecto de ley. Bueno, pues el Gobierno no
tiene esa intención, el presidente lo anunció como un
asunto de consenso, como un asunto para trabajar donde
nadie está discriminado para aportar las soluciones que
crea oportunas, pero ya mucho me temo, ya lo he dicho ,
que ustedes, al final . les cames e/s faral! figa , dice la
expresión menorquina, cuando tengan que votar este
asunto.
Empresas públicas. Bueno, en las liquidaciones de las
empresas figura hasta el número que tenían de obligaciones o de pagarés y eso se liquida aquí, y usted tiene
las liquidaciones, lo que pasa es que usted, seguramente,
por Jos motivos que fueran pues ( ... ) de las empresas
públicas, con nombres y apellidos, tantas letras de taJ
sitio depositadas en lnverbroker, no letras del Tesoro,
algunas letras del Tesoro, otras obligaciones o pagarés
de empresas; sí. Sr. Alfonso, eso está en los presupuestos liquidados de esta comunidad autónoma, se contienen allá con nombres y apellidos.
Tema de las contrataciones. Usted insiste en demasía
en este tema. Alguno de sus socios en otro sitio se han
puesto colorados. porque claro, cuando yo pongo ejemplos, los pongo que son reales. Decir que la contratación
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directa sup ne un costo para la Adm inistración porq ue el
di nero público se d ilapida - usted emp lee e l verbo que qu iera,
pero más o menos en esos términos-, eso no es exacto. porque yo ya le puse ejemp los de la co nt ra tación directa en el
Ayuntamiento de Palma cuando ustedes gobernaban y le
puedo poner ejemplos ahora nuestros, donde hny contrataciones directa con baja de hasta e l 40%, cO l1l ra taciones
directas: 35%.23%, sí sell or, contrataciones direc tas: cuando
ustedes go bern aba norma lme nle o btenía n e ntre el Oy e l 4%.
Yo no quiero atrib uirme, yo o el gobie rno del o nsejo Insular de Menorca , ese papel importante, yo lo atribuyo evidentemente a la coyuntura, cuando hay personas que se presentan a hacer las obras. como las circunstancias todos las conocemos, que en cuestiones económicas de empresa, de trabajo,
están muy mal , entonces las bajas on mucho más acusadas.
Po r tanto , yo le ruego a usted que si sigue por esa vía cambiará el co lor, porque yo le voy a aportar dalo por dato ( ... )
ustedes gobiernan, cuá les son las contratacione y las bajas
que obtenían . Muchas gracias, Sr. Presidenle.
EL SR. PRESIDENT:

congeladas. Por ejemplo, cuando se anunciaba que el
Estado invertiría el 5% del Producto Interior Bruto en
el Plan Director de Infraestructuras, y que las ayudas
comunitarias irán 4,5 % billones de pesetas y cuando
vamos a los presupuestos, repito, en los próximos,años
ya nos encontramos que solamente para infraestructuras
habrá ochocientos cincuenta mil millones de pesetas.
Datos de una revista del Colegio de Ingenieros .
Estamos. por tanto , a favor de que el trato sea parecido al establecido por las Islas Canarias, porque la cantidad, los niveles de motorización de vehículos en Baleares es excepcional, y las infraestructuras sufren un
desgaste también excepcional por esa afluencia de 8
millones de visitantes que tenemos al año.
La propuesta número 4 hace referenci a a Costas a
raíz de la sentencia que todos conocen, y aquí sabemos
también que los coligados del PSM -no quiero decir
ligados a la cola, sino coligados- también harán alguna
gestión al respecto, porque ya hay incluso un proyecto
en el Congreso, presentado por Convergencia i Unió.

Gn'tcies, Sr. Jaén.
Passarem ara al debat de les pro postes de resolució del
Grup Parlamentari PP-UM. Té la paraula, pel grup proposant, el diputat Sr. Jaén i Palacios.
EL SR. JAÉN I PALACIOS:
Gr~cia~, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados.
Presenta nuestro grupo un total de 21 propuestas de resolu ción en este debate. Hay a lgunas que ustedes ya conocen ,
porque ha habido coincidencia de pensamiento e incluso de
expresión esc rita cuando se han trasladado esos pensamientos
al papel, por tanto huelga que me refiera a ellas, salvo en
algú n caso especial que tenga que hace r una me nción; huelga
también q ue me refiera a otras propuestas que ya son también habituales. Cada uno tiene sus manías, dice el refrá n,
hay grupos que presentan habitua lmente, casi cada año , la
misma , pues esa misma li bertad nos tomamos nosotros en
presentar propuestas que también solemos repetir. Conocen,
por tanto, la primera, que hace referencia a la pluriinsu lari dad , y hay que decir que a lgo se ha avanzado en este camino,
pero como e l Presidente anunciaba, eso de 0,5, de media
provincia, convendría que fuese en provincia entera, los tres
Consejos Insulares a efectos de fi nanciación.

ti

•

La número 2 hace referencia al Plan de Carreteras, y hay
también coincidencia con otro grupo, en concreto creo recordar con e l Grupo Mixto y me parece también que con el
PSM. Nosotros tenemos una preocupación, y es que estamos
observando como desde el Gobierno de la Nación, habitualmente, se sacan planes y planes, el Plan de Infraestructuras.
el Plan Hidrológico Nacional. el segundo Plan de Carreteras,
ele. etc. Muchas de estas cosas luego qued an en programas
que se ed itan bellamente, con papel excepcional. con buena
fotografía, muy bien confecc io nad s. pero cuando v3mos a
lo presupuesto ya nos e ncClOtr<l mOS qu e la cosa están

La número 5 está clara. Ya la manifestamos en su
todos los grupos la apoyaron, y reiteramos la
propuesta que ya suponga que el grupo socialista no
votará a favor porque ya en su momento lo hizo en
contra respecto a la reforma del Estatuto de Autonomía.

~ momento,

La número 6 habla del sistema de financiación autonómico, y que se tenga en cuenta, realmente, esa población de hecho y no sólo la población de derecho. Son
las razones que antes apuntaba y que ayer, en el debate,
en mi intervención, de forma más detallada, expuse.
Hay otras relativas al Plan Integral de la Familia,
muy necesario, máxime cuando tenemos este año actuaciones importantes; otras relativas a la integra ció de lej
dones; y' algunas referencias al artículo 39 del Estatuto.
que es la número 9, a que el Gobierno continúe impulsando esta función de competencias.
Llegamos a la número 10. La número 10 es impor·
tanteo Yo ayer ya anunciaba que íbamos a presentar um
propuesta en este sentido: de denuncia del pacto autonó'
mico del año 91. Y di dos razones: que el Gobierno h¡
venido incumpliendo de forma reiterada las conversacio
nes y que echa un poco marcha atrás por aspectm
parece, de financiación. Quiero decir, no obstante, qu·
es un proceso complejo, es complejo, pero se está!
poniendo muchas excusas para no traspasar la treinten
y pico de transferencias que había y que, hasta el mo
mento presente, después de dos años, porque en diciem
bre hará dos años, sólo se han traspasado cinco o sei
transferencias, alguna muy importante, como ayer anur.
ciaba el Sr. Sampol -creo- de semillas y plantas de viv(
ro; las de Inserso, casinos, juegos y apuestas todaví
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pendientes de llegar a un acuerdo y veremos cuando se
ducen.

In

Hay otras de régimen de aguas y aprovechamiento hiulico, que también suele ser habitual, que es la número
En la número 12 de tratamiento económico y fiscal difeciado parece que coincidimos con otros grupos políticos
uiero hacer el hincapié de que nosotros aquí, como ven,
~stamos hablando de un proyecto de ley sino simplemente
hecho en sí. El proyecto de ley, la forma, la han dado
)s grupos.
Hay unas cuestiones relativas a Menorca y a Ibiza, que
conocen . Una que ya es vergonzosa, por el tiempo en
•el Museo de Menorca lleva cerrado, y que esperamos que
fecha próxima pueda procederse a su apertura. La otra
e referencia, como bien conocen, al Castell d'Eivissa.
~des

La número 16 habla del futuro sistema educativo, de la
IOciación -en esto también hay cierta coincidencia con lo
: expresaba el portavoz del Grupo Mixto Sr. Pascual. Hay
1S cuestiones relativas a agricultura, como la número 17,
: espero que pueda ser apoyada, y la 18 qUe, en definitiva,
lue subsume dentro de ella es el tema de administración
ca -ustedes lo llamen como lo llamen, pero lo que trata es
evitar duplicidades, de evitar burocracias innecesarias,
etc.
La 19 es una reso'lución que yo ya he manifestado en
ias intervenciones. el cumplimiento escrupuloso del decre~9 del año 88, sobre inversiones financieras temporales de
:;omunidad Autónoma. La número 20 es coincidente con
lel Grupo Socialista, pero lo que hace es solicitar al Goroo de la Nación que dé apoyo a la candidatura para que
\gencia Europea de Turismo tenga su sede aquí, en Bares, y en concreto en Palma.
La número 21 hace referencia también al problema que

a año se viene produciendo, del tráfico aéreo, que este
, ha sido muy acusado. También hay coincidencia con
D grupo, y espero que pueda ser apoyada por el resto de
grupos políticos. Eso es todo, Sr. Presidente. Muchas
das.
(El Sr. Vice-president primer substitueix el Sr, President en
tirecció del debat)
EL SR. PRESIDENT:
G nkies, Sr. Jaén . Grups que vulguin fer torn d'intervena favor o en contra. Pel Grup Mixt té la paraula el Sr.
lal.

Grup Parlamentari PP-UM. Supos que, no obstant aixó,
membres del Grup Mixt coincidiran també amb el que
jo dic. En tot cas, sí Ii vull dir que són pro postes, la
major part d 'elles, a les quals no es pot dir.
A les que insten el Govern de la Nació perque els
barems de finan<;ament autonomic homologuin la situació de pluriinsularitat amb la de pluriprovincialitat,
logicament, hem de dir que sí. Igualment, que s'assumeixi el finan<;ament d'un Pla de Carreteres per a I'arxipelag balear, que és el punt 2; el punt 3, que fa referencia als fons de cohesió europeus, que es faciliti que
sigui n les Comunitats Autonomes les que ho gestionin;
el punt 4, la modificació a la L1ei 22/88 de Costes; el
punt 5, la reforma de l'Estatut d'Autonomia de les lIJes
Balears -bé, aixó ho varem dir tots, fins i tot quan es va
contemporitzar en una descafeInada reforma.
El punt 6, que, a més de la població de fet es tengui
en compte el pes estimat superior al 5% de la població
de dret respecte deIs barems de finan<;ament comunitats
com la nostra que suporten aquest excés de població
durant molt de temps. El punt 7, el Pla Integral de la
Família, encara que sigui un poc xocant que vostes
hagin d'instar el Govern Balear per aixo, com que l'instam tots, d'acord, igualment que en el tema de la integració de les dones a tots els ambits de la societat, vostes insten el propi Govern, al que donen suport, i nosaltres no hem de dir que no.
Respecte de la que fa 9, que el Parlament de les Illes
Balears insti el Govern Balear perque continu! impulsant el procés d'assumpció de les competencies executives i delegació per als Consells Insulars en les materies
enumerades a l'article 39 de l'Estatut, bé, jo, si volen dir
aixo, que aprovam a cada debat sobre l'Estat de I'Autonomia, i, com abona voluntat, continuar impulsant,
pero és que vos tes han estat d'acord amb la nostra
proposta número 1 que, clarament, crec, fa referencia a
aquest tema i, per tant, jo, fins i tot, els suggeresc que
retirin aquesta, encara que les coses que abunden no fan
mal, segons diuen els advocats.
El punt lO, naturalment, ha de tenir també el nostre
suport perque ja varem dir qualque cosa al respecte, i
ara es constata I'incompliment del pacte autonomic,
aquell, famós, que vos tes varen acceptar o, millor dit, el
partit que dóna suport al Govern.

EL SR. VID AL 1 JUAN:

Respecte del que fa 11, logicament, la transferencia
a la Comunitat Autónoma de les IIles Balears de les
competencies en materia de n!gim d 'aigües, ordenació
i concessió de recursos i aprofitaments hidraulics, és
una cosa que fa falta, que és urgent i hem de dir que sí.

Gracies, Sr. President. Sres. Diputades, Srs. Diputats. No
tracta d 'agafar I'encenser i tirar-lo, peró, vist des d 'una
'spectiva objectiva, com m'agrada, estam d'acord amb la
jor part de les propostes de resolució que p resenta avui el

La que fa 12, jo li demanaria també que, per repe,
que diuen els aHots, la retirin, perque és tenir un tractament económic i fiscal diferenciat... Bé, voste ja ha
apuntat alguna cosa al respecte, i nosaltres, la nostra
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pro posta número 17 cree que diu c1arament aquest punt.
Respecte del punt 13. naturalment també d'acord, que es
refereix a les accions públiques encaminades a la valorització
deis aliments elaborats a les Balears, i en especial aquells que
es fan amb materies primes autoctones. La 14, que demanin
al Ministeri de Cultura, una cosa que voste ha dit que era
vergonyós, i que s'obri immediatament, que es procedeixi a
I'obertura del Museu de Menorca, té tot el nostre suporto
Respecte de la 15, que demana que el Parlament insti el
Govern perque, al mateix temps, sol·liciti al de la Nació que
aporti la part de finan<;:ament necessari perque sigui possible
la restauració del Castell d'Eivissa, naturalment, hi estam
d'acord. Hi estam tant d'acord. que a I'any 92, a les pro postes de resolució, ja se'n va aprovar una, presentada per
aquest diputat, que feia referencia a aixó, peró com que
aquesta fa referencia exclusivament que el Govern Central
faci la seva aportació, naturalment, aixo pot contribuir que
es faci més via i li hem de donar suport.
La que fa 16, el sistema de finan<;:ament del futur sistema
educatiu autonomic estigui d'acord amb el que entén com
una educació de qualitat per a tothom, que se Ji doni suport,
com la 17, referent que la Unió Europea no incideixi més en
mesures que perjudiquen els interessos agrícoles de la nostra
Comunitat Autónoma, en especial el que afecta a haver
d'arrebassar les vinyes, naturalment, també d'acord. La 18,
aquesta modernització que es demana de les Administracions
Públiques -jo ahir ha deia- que n'hi havia uns que s'atribuien
uns aconseguiments i uns altres que deien que no ... És important que ho faci l' Administració. Jo sí que som partidari de
I'Administració Única i, per tant, també donarem suport a
aixó.
Peró -i cree que ho he dit moltes vegades, s'ha de ser
cortes, i el que sigui, peró s'ha de dir la veritat- la que fa 19,
la reiirin. No procedeix. Fins i tot podria ser una befa per al
Tribunal de Comptes, perque diu que constatam que no ha
reparat en cap irregularitat. És com si diguéssim que la brigada d'obres no repara els dots, millor dit, en els dots que
hi ha a les carreteres. Fins i tot podria ser insultant per al
Tribunal de Comptes, que no ha reparat en cap irregularitat.
Bé, si no n 'hi ha hagut no hi ha reparat. Fins i tot es presta
a interpretacions un poc kafkianes -valgui l'expressió. Jo,
senzillament, cree que no procedeix que quedi. El paraigua
que amb aixo valen obrir, ja I'obriran quan sigui necessari,
pero no aquí i avui. Jo, sincerament, francament , els deman
que la retirin, i, esta ciar, no li podem donar suport. No dic
que voti en contra, pero donar-li suport, no .
Ja acabam. perdoni, Sr. President, perque només me'n
manquen dues, que també tendran el nostre suport. Miri
quina proporció . Ouasi més gran que la que ha fet voste
respecte de les nostres propostes. La 20, que el Govern de la
Nació doni suport a la candidatura de la ciutat de Palma com
a seu de la futura Agencia Europea de Turisme, ens pareix
molt bé. Som insularistes, peró ja hem dit sempre que ser
insularistes no vol dir insolidaris. Una cosa és la insularitat
i I'altra la insolidaritat.

Finalment, el Govern de la Nació que ~esenvolupi les
accions pertinents a efectes de formaliizació amb els
distints estats nacionals per resoldre aquest problenia tan
important, que tenim plantejat pels controladors de
Marsella -poden sortir-ne d'altres-, per resoldre aixó del
passadís aeri en els nostres aeroports, cree que ha de
tenir un suport unanime, i nosaltres, naturalment, li
donarem. Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. VidaLPel PSM 1 EEM, té la paraula el
Sr. Gomila.
EL SR. GOMILA 1 BARBER:
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Respecte
de les propostes de resolució que presenta el Grup Parlamentari PP-Unió Mallorquina, nosaltres donarem
suport a les dues primeres, ja que fan referencia al finan<;:ament de la Comunitat Autónoma, ja sigui pel
tema de carreteres, ja sigui pel tema d'equiparar la pluriinsularitat amb la pluriprovincialitat, i també en el tema
del tractament económic i fiscal diferenciat que proposen a la resolució número 12.
A la tercera resolució, sobre facilitar a les Comuni·
tats Autónomes la gestió del fans de cohesió, a mi err
sembla que vostes, en aquest tema, volen ser més J>apis·
tes que el Papa. Vostes, aquí, a les Illes, fan d'Ánge
Colom, anant més enlla del que els nacionalistes mode·
rats propasen al Congrés. Un Conseller d'Economia qm
demana el fons de cohesió, no només pel que fa refe·
rencia a medi ambient, sinó també pel que fa referencil
als fans estructurals. Aquí vostes fan d'Ángel Colom
pero a Madrid, el PP, fa d'ultranacionalista espanyol,
diu que demanar la meitat del que vostes demanen é:
cedir al xantatge catala per part del Govern de la Nació
De totes maneres, sapiga que nosaltres també donaren
s uport a aquesta proposta perque nosaltres volem qUI
les Comunitats Autónomes gestionin els fans de ~heSjÓ
peró volem ressaltar aquesta incoherencia del se partil
que aquí defensa unes qüestions, unes coses, i a adric
tot el contrario
Respecte de la Llei de Costes, per a nosaltres, el fe
que aquesta competencia estigui en mans del Govern di
Madrid, no representa cap garantía de protecció, i aqui
a Mallorca, hem tengut casos bastant c1ars. Li diré qU{
des del PSM, hi som perque la nostra Comunitat tengu
el maxim de competencies. També li hem de dir qu
tenir el maxim de competencies nó vol dir que estigueJl
per la desprotecció de la costa. 1 he de dir que, am
aquesta resolució, endevinem un poc les intencions d(
Partit Popular i, li repetesc, transferencies sí, desprotec
ció no.
A la resolució número 5, que les Corts tramitin
reforma de I'Estatut que va aprovar aquest Parlament (
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:lel 91, és evident que també li donam suport, pero
Ji voldria dir que a nosaltres ens hagués agradat senma referencia al debat de les autonomies per part del
President, una petita referencia que es tramitas, que
1 reforma de I'Estatut, que dormia el somni deIs justs
1 caixó del Congrés deIs Diputats i aquest esment no
er i, evidentment, em sembla poca diferencia el que
pretenen amb els fons de cohesió.

e

el Partit Popular constata I'incompliment del pacte
.mie? Vol que el Parlament constati aquest incompliMiri, aquest pacte autonomic, aquesta resolució, és
imilar a una que nosaltres proposam, pero ja que vosproposen, jo pens que el millor 1I0c on ho podria fer
tit ~opular també seria a Madrid, que és on es va
el pj¡.cte autonómie. Que es denuncit a Madrid , que es
si ~ja alternativa per part del Partit Popular al pacte
)mic, pero que ho denuncii el Sr. Aznar, que és qui el
nar, no que nosaltres, des del Parlament de les lIIes
's, vegem que s'incompleix -evidentment el nostre grup
. ho ha constatat una serie de vegades.
r aquestes propostes que vostes fan, em sembla que
nantenen una postura i que a Madrid se'n manté una
ltraria, les reivindieacions que parteixen des de les I\Ies
rs, pequen de poc serioses i faltes de credibilitat, i per
quan vostes reclamen les competencies en materia
¡es, en materia d'educació, en materia d'Inserso, és
I1t que aquestes reivindicacions perden credibilitat quan
rtit Popular aquí defensa unes coses i a Madrid en
sa unes altres.
!specte de les resolucions 7, 8, 9, 14 i 15, he de manifesue el nostre grup s'abstendra, no perque no estíguem
rd amb les actuacions que vostes proposen, sinó perque
1 conven~uts que el Govern, en aquestes actuacions, ja
'e nt, i que I'estirada dura que vostes aquí proposen que
il a determinats consellers, és totalment innecessaria.
ltres sabem que la Conselleria de Governació ja esta
aquest Pla Integral de la Família, la Vice-presidencia ja
lla en el Pla d'Integració de les Dones, i, evidentment,
Jbtam que la Conselleria de Cultura, Educació i Esports
fent tot el possible perque les competencies venguin
dotades, o perque el Museu de Menorca s'obri el més
: possible, o que el Castell d 'Eivissa sigui restaurat. Per
nosaltres creim que aquestes resolucions, i sobretot
( vénen del Partit Popular, són del tot innecessaries.
,1 nostre grup també ti preocupen els acords de la Unió
>pea sobre el tema de les vinyes, o la candidatura de
la per ser seu de l' Agencia Europea del Turisme, o la
tió deis controladors. Totes elles afecten qüestions euro, en aquest cas, i algunes d'elles han estat recollídes en
lostres propostes de resolució i els donarem suport.
tesp~cte de la resolució número 19, sobre inversions
nceres tempofals del Govern, com que al plenari de
ms hi ha un d~bat sobre una petició feta pel nostre grup,
crear una comissió d 'investigació sobre aquest tema, és

evident que aquesta resolució no Ji donarem suport, i
ens remetem al debat que suposam que hi haura dilluns
al plenari d'aquest mateix Parlament. Per tant, i sobretot, li voldríem demanar que no estaria de més que el
Govern de les IIles, sobre aquest mateix tema de la resolució número 19 que vostes proposen, ens remetés tata
la documentadó que manca al grup parl;:lInentaris. per
tal que al debat que di ll uns, tal com vos les apumen, el
nosue grup pugui fer e l que VOSl(~ demanen en aq uesla
resaludó , pero ho vo lem fer amb la eonstataeió que
tenim tata la documentació que hem demanal ¡que hem
pogut estudiar. Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Gomila. Pel Grup Parlamentari SOCIALISTA té la paraula Damia Pons.
EL SR. PONS 1 PONS:
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Quan hem tengut
deseoneixement de les 21 propostes de resolució del
grup PP, m'he vist obligat a repassar el Reglament, i
concretament l 'article 167, que diu que el PIe celebrara
un debat sobre l'orientació polítiea general del Govern.
1 després, fent una mica d 'estadística -i jo som de Jletres, i a vegades m'equivoc en e ls números, pe ro cree
que no massa- em trob que únicament dirigeix el grup
del Partít PopuLar 5 propostes a l Govern -el 24%- del
Sr. Cañ ellas , i, en canvi, en desplega 11 -el 52%- al
Govern de Madrid, com diu, al Govern de la Nació, que,
em sembla, que no és exaetament I'objecte del debat
d 'orientació política que es va fer aquests dies ¡que, per
tant , he pensat que la propera vegada convendra que
eridem el Sr. Felipe González -si té I'amabilitat de veni r
aquí- i li diguem les coses.
1 que passa? Que passa? Que, fins i tot, aquestes cinc
propostes escatimades que fan, dirigides al Govern d'aquí, són petits encarrees, quasi quasi coses morals,
sobre la família, sobre la integració de la dona. 1 aixó
que val? No es sapoCompetendes als Co nsells -una cosa
que havíem d'haver fet i no han fet- que eontinu'in un
poe més; que obrin el Museu de Menorca -ja els hem dit
un parell de vegades que varem demanar estadístiques
de quants de visitants tenia, no s' havien assabentat que
el tenien tancat- , no té person al per abrir-lo. té tres
persones, com poden obrir un museu amb tres persones?
Si dema els donen la c1au, hauran de dir: perdoni. esperarem el 96, posarem pressupost i contractarem? Si
eontraeten tan15 amies, manquen amies al Museu de
Menorca, no poden obrir.
Castell d'Eivissa . És una pro posta aprovada per unanimitat a iniciativa del Grup Parlamentari Socialista. Per
tant, votarem una cosa que ja esta votada . Esta bé. Aixo
sí, quan anam a Madrid hem de dur mol15 doblers: hem
de finan~a r el fet pluriins ular, I é; he m de fin an¡;a r e l
Pla de Carreteres, bé; q ue en c10 nin la pan del fon s de
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::ohesió europea -a la Comunitat Autonoma, pero, no als
Consells Insulars ni als Ajuntaments, tot cap al Govern del
Sr. Cañellas-, competencia sobre costes per poder obrir els
quiosquets i fer les urbanitzacions corresponents ja amb la
Ilei amb la ma. Que ens donin el regim d'aigua, etc. etc.
Ah! sí, una cosa molt divertida, que es financi'i el sistema
educativa autonómico Pero si acaba de desapareixer! Si ja no
esta al pressupost! No hi és, ja no Ii té. Continua gastant
d.oblers pero no té sistema educatiu. De que anam? En definitiva, resolucions "com mentre ", perque ciar, qui comanda
no és el grup que dóna suport al Govern, és el President
que tria el seu grup parlamentari i, alerta, que les \listes s'han
de fer aviat.
Per tant, repassem un parell de punts: el Parlament de les
l\les Balears ha de reiterar la seva voluntat, que sigui tramitada a les Corts Generals la reform a de J'Estatut? Pero si el
President Cañellas va dir a Madrid que era un bodrio, fet
únicament per molestar els socialistes i crear-los dificultats,
i el Par/ament ha d'avalar un bodrio. Sé, el Parlament, en
tot cas, constata que la paraula de president val tan poc que,
logicament, es veu obligat a rectificar-lo i a deixar-lo en
ridícul.
Per que hem de constatar I'incompliment del pacte autonomic del 92 -suposant que sigui aixÍ- i no hem de constatar
I'incompliment de les transferencies als Conse\ls Insulars?,
que no s'han realitzat amb tates les expectatives i promeses
i que, a més a més, es permeten el luxe d'enviar comissaris
que voten dins el ConselJ Insular. Imaginin que Madrid transferís competencies aquí i envias un comissari que votas. De
que anam? Vol dir una mesura per uns i una altra per uns
altres. A uns, per favor continua, i a I'altre no. Has incomplit. Aixo és la mesura que vos tes fan.

4839
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Les iIles de la Comunitat Europea, cpm a bloc, no
tenen un tractament fiscal diferenciat, no enganin ningú.
Tendran un determinat problema d'aillament o iunes
coses puntuals, i hi haunl una actuació puntual; pero un
sistema fiscal diferenciat, no enganin els ciutadans, perque aixo no existeix. I si no, ho duguin aquí i ha veuremo
EL SR. PRESIDENT:
Acabi, Sr. Pons, per favor.
EL SR. PONS 1 PONS:
Ha veurem en arribar el famós projecte, que passara.
Ara acabo Sr. President, amb una petita referencia al
p unt 19. El punt 19 és una pretensió que el plenari
d 'aquest parlament amnisti"i d una manera solapada,
perque no ho acaben de dir. Per que no d iuen Ilel Govero ha actu at co rrectament en el tema de Srokerval"?
No, han fet una redaccioneta sibiHina a veure si ens
trobaven adormits i, Gabriel, que te veo, Decret 39/1988
vol dir Brokerval, clar. Pero fins i tot el subconscient els
ha traH; i mirin, una persona com el Sr. Cosme Vidal
ho ha vist perfectament: "El Tribunal de Comptes no ha
reparat en cap irregularitat". Ciar, n'hi ha pero no les
han vistes. I aixo és el que vol, que el Parlament faci el
paper d'en Palou asa Pobla, o d'en Palou a Brokerval,
i les doni una amnistía. Recordi que quan s'han de donar amnisties és perque s'ha infringit la lIei. És evident
que Brokerval les crema,ho volen dur aquí, i volen
sortir dema als diaris dient que el Parlament diu que en
la qüestió de Brokerval no hi ha absolutament res. Pero
hi ha, i si no al temps. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:

I aquí sí que m 'he de divertir un poco Punt dotze: el
Parlament manifesta la seva voluntat de tenir un tractament
economic i fiscal diferenciat per a les IlIes Balears, de manera semblant al que tenen les al tres iJles de la Comunitat Europea. Miri, jo cree que, aquí, ja no es tracta d'un coet, es
tracta d'una vertadera bengala ideologica. Pero enganin a qui
puguin. Quin tractament economic fiscal diferenciat tenen
les altres iIIes de la Comunitat Europea? Quin regim fiscal
diferenciat té Gran Bretanya? És una illa. Quin té Irlanda?
És una illa. Quin tenen les iJles angle-normandes, les illes del
Canal de la Manega? Quin té Sicília? Quin té Creta? Quin
tenen les IIIes Joniques? Quin té Grenlandia? No, no, no,
no. Jo quan puj aquí no surt in albis. Tractat de Grenlandia,
1985. Sí senyor, "ateses les particularitats de Grenlandia lJ ,
cIar, té 2.175.000 quilometres quadrats, i té menys població
que Menorca i que Eivissa, no s'ho prenguin a broma, i hi ha
un tractat de la Comunitat Europea. Volen aixo?, és aixo
que valen? La comunitat diferenciada del Regne de Dinamarca Grenlandia; comunitat diferenciada del Regne d'Espanya
lIIes Balears? És aixo que valen? No ha saben. Si és pura
bengala, pura pirotecnia, no hi ha projecte.

. Gracies, Sr. Pons. En toro de replica el Sr. Jaén té
la paraula.
EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Sí, Sr. Presidente. Voy a replicar desde aquf, desde
e! escaño a efectos de economía de tiempo, que creo
que ya algunos diputados están cansados, y otros tienen
otros compromisos que cumplir en otros sitios, y el
avión no espera.
Vamos a ver, Sr. Vidal, usted me hace una petición
de retirada de la propuesta número 12, ésta que tanta
gracia le ha hecho al Sr. Damia Pons, cuando parece
que el sentir de esta comunidad autónoma es que es casi
un clamor popular, es que organizaciones empresariales,
personas que están en el mundo económico están reclamando esto ya. Pero como yo anunciaba antes al otro
portavoz, mucho me temía que ustedes ya se están
curando en salud antes de tiempo.
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Vidal, esta propuesta es una propuesta de constatas un hecho. Nosotros aquí en este aspecto lo que nos
es que no tiene ninguna incongruencia ni se opone a
mesta que ustedes defienden. Pero yo la he querido
ler porque desde el Grupo Socialista se ha dicho algu1 que es inexacta. Se ha dicho, por ejemplo, que noso:fendíamos un proyecto de ley para este estatuto eco) y fiscal de las Islas Baleares. No es cierto, lo cual ya
'robora la idea de que aquí se vota en contra sin leer
)puestas. Yo no tendría inconveniente en retirarla,
s que no merece la pena. Nosotros votaremos su prode un proyecto de ley. Esto es una constatación más,
le inconveniente y por eso, si no me reitera esta petime lo permite, la vamos a mantener, porque no está
ltraiicción con lo que ustedes proponen.

financieras temporales? Lean ustedes el decreto, comprueben lo que el Gobierno dijo a través de su presidente en la Diputación Permanente, y no tendrán otra
opción que votar lo que las cosas son. Ustedes votaron
otra cosa, pueden votar que el sol sale por el oeste o por
el norte, y a lo mejor ganan la votación. Pero, claro,
aquí hay que votar cosas que son hechos, y voten lo que
voten, ésa es una realidad. Gracias, Sr. Presidente.

enolse nos ha comparado ya con el Sr. Colom. Bueno,
compara con gavines, pero con coloms, es la primera
le oigo la comparación. Créame. Sr. Basca Gomila,
lsotros hacemos propuestas serias, propuestas pensadas,
'ueba está en que la inmensa mayoría de los grupos de
imara van a aprobar las propuestas que aquí presenta)ueremos ser rigurosos en los temas, lo hacemos, los
ramos y los presentamos así. Me hacía una referencia
ondas de cohesión. Yo creo que es fundamental destala cosa: se habla de competencias exclusivas; hay un
:erio que tiene competencias en medio ambiente, como
n ministerio de Cultura que no tiene ninguna campeen cultura. Las competencias en medio ambiente están
eridas todas; por tanto lo que pedimos es que el dinero
! destina de los fondos de cohesión a medio ambiente
nsfieran a esta comunidad autónoma. Yo creo que la
ón es bien congruente. No pedimos otra cosa, por tanto
i muy bien para un discurso eso de que nosotros aquí
lOS una cosa y en Madrid hacemos otra, pero bueno, eso
m para la afición, yo creo que en realidad, en sentido
va, no es muy exacto.

Gracies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Seré molt breu, només per dir que al Sr. Jaén
Palacios ja li he dit: quasi tot mereix el nostre suport,
pero amb la que fa 156, que ti he dit que sí, que estava
bé, i que vull aclarir que segurament perque ha ha dit
el representant del Grup Socialista, ha presentat el Grup
Socialista, es va aprovar per unanimitat alguna iniciativa
al respecte, no ha dubt; no esta en contradicció amb el
fet que nosaltres ja el 92 en les propostes de resolució
també ha varem presentar i es va aprovar. Peró com
que aquí del que es tracta és de comprometre seriosament el Govern de la nació al respecte, crec jo que
també, com pass a sempre, hauríem de fixar un termini.
Sí, com passa amb el traspas de competencies als consells insulars, que ja I' hem fixat avui, i que així acabarem amb I'acudit que cada any -que lIavors diuen que jo
cont acudits, peró aquest acudit no I'he fet jo- que cada
any deiem que el Govern impulsara les transferencies.
Hem assenyalat un termini, ha quedat bé; assenyalem-Io
també al Govern de la nació, i diguem-li que aquesta
aportació a la financ;ació necessaria del castell; és que
el castell esta que cau. Aixo és urgent. La posi als propers pressupostos, si no els ha posat en aquests. la en
parlarem, o ens valdrem d'alguna connexió amb el Sr.
Jordi perque li doni suport. Pero fixem un termini,
perque si no, sera també un altre acudit. Aixo és el que
ti va tia dir.

:ngo otras notas que vienen referidas al pacto autonómilaño 92. Ésta es la propuesta número 10, los griegos le
n ( ... ), es el número perfecto. Yo pensaba que aquí
el mundo apoyaría esta propuesta, aunque solamente
por el número en que está colocada, y veo que no; veo
quí también se quiere hacer algún incumplimiento que
, ha presentado Una propuesta de resolución diciendo
:1 Gobierno incumple las transferencias a los consejos
ues. Nadie ha presentado esa propuesta. Pero es que
,ás no es cierta, y lo que no se puede hacer es que si hay
l retraso en alguna transferencia se dude de que aquí
tros vamos a cumplir la palabra dada a los electores. Eso
repetido el presidente, lo hemos dicho desde el grupo,
¡amos mantener.
:>r último, respecto al Tribunal de Cuentas. No encuenpropuesta, pero es igual. Es una constatación: Desde
io '988 el Tribunal de Cuentas, que ya existían esas
'siones temporales, no ha dicho absolutamente nada
! eso; ¿pero, es que ustedes quieren decir que el Gobier,a incumplido el decreto que regula estas inversiones
1

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Jaén. En contrareplica el Sr. Vidal té la
paraula.
EL SR. VIDAL 1 JUAN:

1 quant a la 19, que ti he dit que Ji donaría suport,
em facin cas, no procedeix, no era de presentar aquí.
1 quant al Sr. Pons, jo Ji vuH dir que eH és un ha me
que llegeix molt, viatja un poc, pero amb aixo de les
ilIes, jo vaig tenir la sort durant un temps de ser fins i
tot president de la comissió aquesta de la CRPM, que
aquí hi ha altres diputats que també n'han estat vicepresidents o presidents; i vos te té raó que no es pot
generalitzar, com si tates les illes tenguessin un regim
especial, fiscal, etcetera; peró és que ha citat un estat
que és el del Regne Unit. Pero jo ti cit l'illa de Man. 1
I'illa de Man té una autonomia completa al respecte, i
un regim tan diferenciat que fins i tot emet moneda.
Escolti, no importa anar a Grenlandia . J pensem en les
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Canihies, que és I'altre arxipelag. Jo crec que és una pro posta de resolució que tant si la presenta el Partit Popular com
si la presenten vostes com el que sigui, se li ha donar suport.
Hi ha moltes illes de la Unió Europea que tenen un regim
fisc al propi i diferenciat. 1 ja Ii he dit: voste Ilegeix molt, ha
viatjat per aquí prop, jo he anat fíns a les A<;ores, he anat a
Funchal, que és a Madeira; i ara no li diré tot el que he
viatjat per illes, pero n'hi ha moltes que tenen un regim
especial.
EL SR. PRESIDENT:
Grckies, Sr. Vidal. Sr. Pons, té la paraula.

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV

4841 .'

Al

Només es a un efecte. E ns seria exactament igual si
no es lIegissin, si s'incloguessin dios el Diari de Sessions.
És que no s'hi inclouen normalmeot.
EL SR. PRESIDENT:
J o entenc que per a la inclusió dins el Diari de Sessions no hi ha d' have r cap inconven ient, a part que també
hi ha la eorresponent acta del P ie, es poden transcri ure.
En q ualsevoJ eas s' inelouran en el Díari de Sessions.
Amb aixo cree que hi pot haver unanlmitat per part de
tots els grups poJítics.

EL SR. PONS I PONS:
Sí, Sr. President, molt breument: el Grup Parlamentari
Socialista vol que el tema de la insularitat i la seva incidencia
i tractament fiscal es tracti seriosament, i que per tant no
necessitam manifestacions de voluntat, necessitam sessions de
feina, de ponencia, que és la iniciativa que ha presentat el
Grup Parlamentari Socialista. Els voluntarismes i les afirmacions en general que les iIIes pel fet de ser-ho purament i
simple tenen un tractament fiscal determinat, és una falacia
amb que podran enganar a qui no sap; pero al Grup Parlamentari Socialista, a aquest diputat en concret, no importa el
passegin per iIIes, perque sap perfectament que aquest tractament global no existeix. El tractament global que vulguem
tenir per a les Illes Balears amb sessions de feina el definiremo Moltes grades.
EL SR. PRESIDENT:

Passam a la votació de la proposta número 1 -del
Grup Parlamentari MIXT, que vulJ fer I'observació
queda redactada de la següent manera:
l. El Parlament de les Illes Balears, insta el Govern
de la Comunitat Au.tónoma que, dins de la legislatura
present, es comprometi a transferir als consells insulars
la titularitat de les competencies en les materies següents:
Cu.ltura, Esporls, Agricultura i Pesca i Activitars Classificades. A tal efecte, la Comissió Tecnica Interinsular
remetra al ParlamenL les corresponenlS proposicions de
llei dins Ufl termini que permeli la seva tramitació i aprovació abans que s'acabi l'actuallegislatura.

A més, també dins la legislatura actual, el Govern
remetra a la Camissió Tecnica Interinsular la seva proposta de transferencia als Consells Insulars de les competencies en materia d'ordenació turística.

Gracies, Sr. Pons.
Acabat el debat, passarem a la votació de les propostes de
resolució.
Correspon en primer 1I0c votar les del Grup Parlamentari
MIXT. Sí, Sr. Alfonso, per que em demana la paraula?
EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A:
Sí, Sr. President. Aquest ha estat un debat complicat,
sobretot de resolucions. Aposta el més probable és que molts
de diputats no sapiguem, no sapiguen que es vota quan es
vota, i nosaltres demanam que lIegeixi cada resolució quan es
voti.

(Remar de veus)

S 'admet per part de tots els grups aquesta transacció?
Se sotmet, ido a votació el text transaccionat.
Entenc que es pot considerar aprovat per assentimento
Queda, ido, aprovada per assentiment la IoPOSta
número 1 del Grup Parlamentari MIXT.
Passam a la votació de la proposta número .

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autónoma que en el termini maxim d'un
mes, presenti al Parlament un nou projecte de llei sobre
l' exercici de les competencies transferides als Consells
Insulars que substilueixi l'entrat en data 18/12/92, el qual
va ser retirat posteriorment.

EL SR. PRESIDENT:
A veure, s'obrira un torn d'intervenció deis portaveus
deis distints grups respecte de la proposta.

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seu re.
Senyores i senyors diputats que voten en contra, es
volen posar drets, per favor? Gnkies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que s'abstenen?

b
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vots a favor, 29 en contra, 6 abstencions. Oueda rebuta proposta número 2.
. proposta número 3 del Grup Parlamentari MIXT (3.
rlament de les IlIes Balears insta el Govern de la Comu4utónoma, que dins l'any en curs reme ti a tolS e/s grups
nacions poLítiques representades en el Parlament, el
ete d'Estatut Fiscal i Económic propi de les IlIes Balears
S' sol'Licita de I'Administració central.) ha estat retirada,
nseqüencia, no se sotmet a votació.
lssam a la votació de la proposta número 4 del Grup
mentari MIXT.

EL SR. PRESIDENT:
Jo entenc que a la proposta número 5 no hi ha cap
transaccíó feta .
EL SR. VIDAL I JUAN:
A mi no m'ha arribat cap ...

(Rialles)
EL SR. PRESIDENT:
Passam a la votacíó de la proposta número 5 del
Grup Parlamentari MIXT.

El 3rlament de les Illes Balears insta el Govern de la
'mita Autónoma a que es comprometí, dins l 'actual
mur en finalitzar tota la lramilació i en que entri en
, tant a Mallorca com a la resta d'illes, el POOT.

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es
valen posar drets, per favor? Gn'lcies, poden seu re.

!nyores i senyors diputats que voten a favor, es volen
r drets, per favor? Gracies, poden seure.

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

lueda aprovada per unanimitat.
assam a la votació de la proposta número 5 del Grup
lmentari MIXT.

, El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
unitat Autónoma que, dins de la legislatura present, adapla Llei general d'aigües 9/1985, de 12 de desembre, la
?osició de la Junta d'Aigües de Balears creada per Llei
;1 i, d'acord amb ['anide 13.1 de la Uei superior, confecompetencies executives a les Juntes Insulars.
'ots a favor?
¡L SR. JAÉN 1 PALACIOS:
,r. President, hem de pro posar una transacció a aquesta
)osta.
~L

SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats que s'abstenen?
29 vots a favor, 29 en contra, 1 abstenció. En aquest
cas hi ha empat se suspen la sessió. Recomen~a la sessiÓ. Passam a la segona votació.
Senyores i senyors diputats que voten a favor, es
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que voten en contra, es
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que s'abstenen?
29 vots a favor, 29 en contra, 1 abstenció. Hi ha
empato Se suspen la sessió. Recomen~a la sessió. Passam
una altra vegada a la votació de la pro posta número 5.
Senyores i senyors diputats que voten a favor, es
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.

o vull fer l'observació que per part del Grup ParlamenMIXT se m 'ha remes un escrit de les transaccions fetes,
uesta no hi consta. És a dir que, arnés, també observ
ordances en relació amb les pro postes transaccionades
'e el Grup PP-UM i el Grup PSM I EEM, i ates que
n remes a aquesta mesa distints escrits per part de cadasdeIs grups, i no coincideixen exactament les transaccions
'tes, jo entenc que és fonamental en aquest cas I'escrit del
p que havia presentat la proposta a I'hora d 'entendre que
lsacció esta feta.

Senyores i senyors diputats que voten en contra, es
valen posar drets, per favor? Gracies, poden seu re.

E:L SR. JAÉN I PALACIOS:

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autónoma que, dins de la legislatura en
curs, tengui creada, enllestida i oberta una biblioteca
pública a l 'illa de Formentera.

I

,

ir. President, Ilosaltres tenim I'escrit firmat, i sembla que
r. Vidal em dóna l'assentiment.

Senyores i senyors diputats que s'abstenen?
29 vots a favor, 29 en contra, 1 abstencions. Empat
en tercera votació, en conseqüencia no s'aprova la proposta de resolució número 5.
Passam a la proposta número 6

1
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Sen yo res i senyors diputats que voten a favor, es valen
posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que voten en contra, es valen
posar drets, per favor? Gracies, poden seu re.
Senyores i senyors diputats que s'abstenen?
30 vots a favor, 20 en contra , cap abstenció . En conseqüencia queda aprovada la proposta número 6.
Passam a la votació de la pro posta número 7.
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1994, 1 A vanf de les Directrius d'Ordenáció Territorial
als organismes a que fa referencia l'articl~ 14 de la. Llei
8/1987 d'l d'abril, d'Ordenació Territorial de les. Illes
Balears.
Senyores i senyors diputats que voten a favor, es
valen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que voten en contra, es
valen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors_diputats que s'abstenen?

7. EL ParLamel1l de les lLLes BaLears insta el Govern de la
Comwlita/ Autonoma que, abans de finalitzar la Legislatura
presento decideixi el /ipus i destillació d 'ús per als porls de
competencia de La C0l1wni/a1 AUlolloma a les diferents illes.

29 vots a favor, 30 en contra, cap abstenció. Queda
rebutjada la proposta número 9.

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

10. Amb la fina lita! de COllsensu.ar al maxim l 'A vallf
de les Directrius d 'Ordenació Territorial e/tire les dis-

Queda aprovada per unanimitat.
Passam a la votació de la proposta número 8.
8. El ParLament de les I/les Balears insta el GOl/ern de
L'Estat a La transferencia de les compe/encies d 'educació per
aL curs 1995-96, amb els mitjans humans, mmerials ifinancers
corresponents.

Pro posta número 10.

times f orees poUliques amb represencació parlamentaria,
el Covern de la Comunilat Autónoma remetra al Parlamelll, pe!' a la sella discussió, segons I'article 172 del seu
Reglament en el cermini de quitlze dies, 1m docttment de
criceris als quals s'/¡a de subjeclar l'esmencal Avanf.
Per arribar a aquests crÍleris consensuats es prendra
com a punt de partida eL conjunt de documencs eLaborats
per ['ONU i anomenacs Estrategia Mundial de la Conservació.

A tal efeele se sol'Licita el/raspas del corresponelll tram de
I'IRPF per tal que aquests ingressos equilibrin les despeses que
la transferencia esmentada ha de produir.

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

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

Senyores i senyors diputats que voten en contra, es
vol en posar drets, per favor? Grades, poden seure.

Senyores i senyors diputats que voten en contra, es valen
posar drets, per favor? Gracies, poden seu re.
Senyores i senyors diputats que s'abstenen?

Senyores i senyors diputats que s'abstenen?
29 vóts a favor, 29 en contra, una abstenció. Hi ha
empat, se suspen la sessió. Recomenc;a la sessió. Tornam passar a la votació de la proposta númerofo.

Repetirem la votació de la pro posta número 8.
Senyores i senyors diputats que voten a favor, es valen
posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que voten en contra, es volen
posar drets, per favor? Grades, poden seu re.

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que voten en contra, es
volen posar drets, per favor? Grades, poden seure.
Senyores j senyors diputats que s'abstenen?

Senyores j senyors diputats que s'abstenen?
39 vots a favor, 20 en contra, cap abstendó. Queda aprovada la proposta número 8.

29 vots a favor, 30 en contra, cap abstenció. En conseqüencia queda rebutjada la pro posta número 10.
Passam a la votació de la proposta número 11.

Pro posta número 9.
9. El Parlamen¡ de Les Illes Balears insta el Govem de la
Comunitat Autónoma a remecre, abans del31 de desembre del

b
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11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
:stat a donar a les llles Balears un tracte similar al de les
~s Canaries quant a inversions per noves carreteres.

Sen yo res i senyors díputats que voten en contra, es
valen posar drets, per favor? Grades, poden seure.
Senyores í senyoes díputats que s'abstenen?

Vots a favor?
Entenc que queda aprovada per unanimitat.

29 vots a favor, 29 en contra, 1 abstenció. Hí ha
empat, se sus pe n la sessió. Recomen<;a la sessió. Tornam passar a la votació de la proposta número 13.

Passam a la votació de la proposta número 12.
12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
~stat a donar a les Illes Balears un tracte similar al de les
es Canaries en materia d'IVA pels vals "charrers" amb
igen o destina ció al nostre arxipelag.

senyoJs i senyors diputats que voten a favor, es valen
lsar drel, per favor? Gnkies, poden seu re.
Senyores i senyors diputats que voten en contra, es valen
)sar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Sen yo res i senyors diputats que s'abstenen?
39 vots a favor, 20 en contra, cap abstenció. Queda aprolda la proposta número 12.
Pro posta número 13.
13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
'omunitat Autonoma a l'aprovaió del Pla d'Ordenació del
'ransport regular de viatgers per carretera.

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es valen
osar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que voten en contra, es valen
osar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que s'abstenen?
'29 vots a favor, 29 en contra, 1 abstenció. Hi ha empat,
e suspen la sessió. Recomen~a la sessió. Tornam passar a la
otació de la proposta número 13.
Senyores i senyors diputats que voten a favor, es valen
losar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que voten en contra, es valen
losar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que s'abstenen?
29 vots a favor, 29 en contra, 1 abstenció. Hi ha empat,
ie suspen la sessió. Recomen<;a la sessió. Tornam passar a la
fotació de la pro posta número 13.
I

•

Senyores i senrors diputats que voten a favor, es valen
posar drets, per f~vor? Gracies, poden seure.

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es
valen posar deets, per favor? Gracies, poden seu re.
Senyores i senyors diputats que voten en contra, es
valen posar drets, per favor? Gracies, poden seu re.
Senyores i senyors diputats que s'abstenen?
29 vots a favor, 29 en contra, 1 abstenció en tercera
votació, en conseqüencia queda rebutjada fa proposta
número 13.
Passam a la proposta número 14.
14. - El Pla d'Ordenació del Transporl Regular de
viatgers per carretera de les /l/es Balears contemplara
una terminal en els terrenys de FEVE transferits per
l'Estat, confinants amb la Plafa Espanya, de Palma de
Mallorca.
El Parc de les Estacions es dissenyara de manera tal
que l'arribada dels passatgers, tanl de tren com de transport regular de la Parr Forana, es faci al costat de la
Plafa Espanya.

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es
valen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que voten en contra, es
valen posar drets, per favor? Gracies, poden seu re.
Senyores i senyors diputats que s'abstenen?
29 vots a favor, 30 en contra, cap abstenció. Queda
rebutjada la proposta número 14.
Proposta número 15.
15. El Parlament de les /l/es Balears insta el Govern
de la Comunitat Autonoma a remetre a aquesta Cambra,
en el termini maxim d'un mes, un document de criteris,
amb el calendari corresponent, als quals s 'ha de subjectar
la privatització d 'aquelles empreses públiques que suposin una competencia pel sector privar i que no siguin
d'interes estrategic per a les /lles Balears.

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es
valen posar drets,per favor? Gracies, poden seu re.
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Senyores i senyors diputats que voten en contra, es volen
posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
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elabor; i trameti una Propos;ció de Uei ~eferida al Regim Economic i Fiscal de les llles Balears similar a llexislelll a la Comunilat Autonoma de Canaries.
I

Senyores i senyors diputats que s'abstenen?
Vots a favor?
29 vots a favor, 29 en contra, I abstenció. Hi ha empat,
se suspen la sessió. Recomen<;a la sessió . Tornam passar a la
votació de la pro posta número 15.

Sí, Sr. Peralta?
EL SR. PERALTA 1 APARICIO:

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

La proposta número 17 estava retirada. Quan jo he
la intervenció referida al Grup Parlamentari PSM 1
EEM he vist que n'assumia una similar en que ells donaven un termini d'un mes, en comptes de tres, com
deia la nostra.

Senyores i senyors diputats que s'abstenen?
EL SR. PRESIDENT:
29 vots a favor, 29 en contra, I abstencions. Continua

J'empat a sega na votació, se suspen la sessió. Recomen¡;a la
sessió. Tornam passar a la votació de la proposta número 15.
Senyores i senyors diputats que voten a favor, es valen
posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que voten en contra, es volen
posar drets, per favor? Gracies, poden seu re.
Senyores i senyors diputats que s'abstenen?
29 vots a favor, 29 en contra, una abstenció. En conseqüimcia en tercera votació queda rebutjada la proposta número 15.
Proposta número 16.

16. El Parlamelll de les lILes Balears insta el Govem de la
ComuniulL Autónoma a imposar a la "Compañía Concesionaria del Túnel de Sóller, SA " les penalilalS que estableix l 'arliele 138 del IIReglamento de ComralOs del Estado" pel retard
¡njuslificat en la [inaliLzació de les obres del Túnel de Sóller,
computam els terminis des de que va acabar la darrera prórroga (10/8/94), que el Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del TerrilOri va concedir.
Senyores i senyors diputats que voten a favor, es volen
posar drets, per favor? Gracies, poden seure.

Jo e otenc que la q ue s' ha reti rat és la número 3 del
G ru p Pa rlamenta ri MlXT. En conseqüencia, una vegada
retirada la número 3 del Gru p Parlamentari MIXT, es
vota la número 17 del Grup Parlamentari MIXT. Si la
número 17 del Grup Parlamentari s'aprova, aixo comporta la no votació de la número 4 del Grup PSM I
EEM i de la número 1 del Grup Parlamentari SOCIALISTA.
EL SR. PERALTA I APARICIO:
Perdó, Sr. President, pero són diferents, perque
aquesta dóna un termini de tres mesos, i la del PSM I
EEM dóna un termini d 'un mes. I jo en la meva intervenció ho he dit en aquest sentit, que entenia que donaríem suport a la del PSM I EEM, i que per tant la que
havia presentat el Grup Parlamentari MIXT, que havia
elaborat jo mateix, podia decaure.
EL SR. PRESIDENT:
En qúalsevol cas, el Grup Parlamentari MIXT estaria
d' acord que es retiras la 17?
EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS:

f

Sí, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:

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

Queda retirada, ido, la 17 del Grup Parlamentari
MIXT. Sí, Sr. Alfonso?

Senyores i senyors diputats que s' abstenen?
EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA:
29 vots a favor, 30 en contra, cap abstenció. Queda rebutjada la pro posta número ) 6.
Passarem a votació la proposta número 17.

17. El Parlamenr de les lILes Balears insta el Covern de la
Comunital Autónoma que en el termini maxim de tres mesos

b

Sr. President, no sé si és el moment processal adequat; pero vos ha dit que si s' aprovas una d 'aquestes
ja no hi ha cas perque la número 1 nostra es votara
abans, per tant no és problema' pero vole m dir que no
s'assemblen el més mínimo L'aprovació d ' un projecte
de lIe i, que no sabem q ue és per a aquest ti pus d 'acció.

te
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presenti el Govern, o una ponencia, poden ser perfectacongruents. Pero com que es votara abans, no és el

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

:L SR. PRESIDENT:

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

I

.,
\

)'acord. La pro posta número 17 del Grup Parlamentari
.T queda retirada en conseqüencia.
'assam a la votació de la proposta número 18 del Grup
amentari MIXT.

Senyores i senyors diputats que s'abstenen?
20 vots a favor, 34 en contra, 5 abstencions. Queda
rebutjada la pro posta número 2.
Passam a la votació de la número 3.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
lunitat Autónoma que, en el termini més breu possible,
; SOlUt'Ó a la depuració i reutilització de les aigües residuiels
nicipis de Maó i es Castell a l'illa de Menorca
2nfan un sistema o sistemes que no causin perjudicis
'iambientals ni discriminacions d'un municipi respecte de
re i viceversa.

¡enyores i senyors diputats que voten a favor, es volen
lT drets, per favor? Gracies, poden seu re.
ienyores i senyors diputats que voten en contra, es valen
drets, per favor? Gnicies, poden seu re.

3. El Parlament de les lIIes Balears insta el Govern de
la Comunilal Autónoma, perque en la valoració de les
campe/encies universitaries la inclusió de la nova inversió sigui una qüeslÍó fonamelllal. Per aLtó, s 'haurien de
considerar les previsions de creixement i consolidació de
la Universital de les Illes Balean i la necessaria dotació
económica per aconsegllir-ho.

Vots a favor?
EL SR. JAÉN I PALACIOS:

lT

Sr. President, una qüestió d'ordre.
ienxores i senyors diputats que s'abstenen?
EL SR. PRESIDENT:
::}ueda aprovada per unanimitat la pro posta número 18.
Sí, Sr. Jaén?
Passam a la votació de les propostes del Grup ParlamenSOCIALISTA.
Correspon en primer \loc la votació de la pro posta númelo
l. El Parlament de les IlIes Balears acorda crear en el
nini de 15 dies una ponencia integrada per tots els grups
lamentaris per elaborar una proposició de llei d'un Regim
mómic i Fiscal diferenciat de les Illes Balears.

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es valen
;ar drets, per favor? Gracies, poden seure.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:
Habíamos presentado en nuestra intervención una
transacción que el Grupo Socialista de forma expresa a
través de su portavoz Sr. Alfonso había aceptado. Queda incluido el término Jl y de la nación" detrás de "del
Govern de la Comunitat". No la hemos presentado por
escrito ante la Mesa porque de forma expresa ya había
sido aceptada.
EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats que s'abstenen?

Jo tenc escrit en relació a aquesta qüestió del Grup
PP-UM, no tenc confirmació escrita del Grup Parlamentari SOCIALISTA, pero en qualsevol cas accepta. Ido
quedara modificada, afegint després de "el Govern de
la Comunitat", afegir 11 i el Govern de la Nació".

29 vots a favor, 30 en contra, cap abstenció. Queda rebuta la proposta número 1.

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

Senyores i senyo,rs' diputats que voten en contra, es volen
lar drets, per fa~or? Gracies, poden seure.

Votació de la proposta número 2.

Queda aprovada per unanimitat.

2. El Parlament de les Illes Balears valora positivament el
!Jat a~tonómic efectuat en el Senat, així com les resolucions
Jrdades pel qu~ signifiquen un aprofundiment del procés
tonómic i el rJconeixement deis fets diferencials de les
'erses comunitats aútónomes.

Proposta número 4.
4. El ParLament de les llles BaLears acorda celebrar en
el primer període de sessions del 1995 un Debat General
sobre Po[{LÍca Universitaria.

.
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Vots a favor?
Queda aprovada per unanimitat la pro posta número 4.
Proposta número 5.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autónoma a promoure amb les Federaeions d'Hosteleria de la Comunitat Autónoma i la Federació Internacio nal deis "cour operafOrs " un fl Oli model de eontraete Ilormalitzat per tal d'imp edir, tant la sobre-contraelació eom les
anulo Lacions gratuiies.

Vots a favor?
Queda aprovada per unanimitat la proposta número 5.
Proposta número 6.
6. El Parlamelll de les IlIes Balcars eOlllrolara les in versions financeres del Goverfl de In CO/11/lniUlt A utalloma mitjanrant una ponencia creada el/ el si de La Comissió d 'Hisenda
i PressuposLS. Per la qual cosa, el GOl'ern de La Comunitat
remetra al Parlamenl de les fil es Ba lears LO ta la documentació
referida a cada una d 'aquestes operacions, illlmedialamenl
després que s 'ltagin reaLitza/.

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

8. El Parlament de les Illes Balears consta~ que la Comissió d'Estudi sobre la problematka de la construcciQ del
túnel de Sóller no ha complit eLs seus objectius a oausa
de ['ObSlrltcció efeeluada pel Govem de la ComunilaL al
110 aportar la documelUació essencial que ti fou
sol' licitada per unanimÍlat per I'esmetttada comissió,
impedi11l auí als diputals len ir un coneixemem suficient
dels fets.

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es
valen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que voten en contra, es
volen posar drets, per favor? Grades, poden seure.
Senyores i senyors diputats que s'abstenen?
29 vots a favor, 30 en contra, cap abstendó. Oueda
rebutjada la proposta número 8.
Proposta número 9.
9. El Parlament de les Illes Balears constituira, en el
termini de I5 dies, una ponencia formada per lOts els
grups parlamentaris per tal d'elaborar la proposició de
llei de finanració definitiva deis consells insulars, prevista a la Llei de consells insulars

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

Senyores i senyors diputats que s'abstenen?
Senyores j senyors diputats que s'abstenen?
29 vots a favor, 30 en contra, cap abstenció. Queda rebutjada la proposta número 6.

29 vots a favor, 30 en contra, cap abstenció. Queda
rebutjada la proposta número 9.

Passam a la votació de la pro posta número 7.
7. El Parlament de les Illes Balears acorda crear una Comissió Especial de control deis contractes d'obres i serveis de
la Comunitat Autónoma. El Govern creara immediatament un
registre públic deis esmentats contractes.

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es volen
posar drets, per favor? Gnicies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que voten en contra, es volen
posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que s'abstenen?
28 vots a favor , 30 en contra, 1 abstenció. Queda rebutjada la proposta número 7.
Pro posta número 8.

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
de la Comunitat a lransferir als consells insulárs les
competencies d'agricultura i pesca abans de ['1 ~ gener
del 1995, amb la gestió inclosa deis fons europeu4.corresponents a aquestes compelencies.
1

En relació a la proposta número 10 del Grup Parlamentari SOCIALISTA, en ten e que havent-se aprovada
la número 1 del Grup Parlamentari MIXT no procedeix
sotmetre a votació aquesta proposta de resolució. Sí, Sr.
Alfonso?
EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A:
Gracies, Sr. President, peró hi ha una cosa que la
diferencia de manera substancial; nosaltres creim que és
importantíssim. Les dues darreres reOces, on diu "amb
la gestió inclosa deis fons europeus corresponents a
aquestes competimcies" . Aquest és un tema importantíssim ; i per tan t nosaltres creim que sí s' hauria de
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n, precisament per aquesta -nosaltres creim que fonamendiferenciació.

EL SR. PRESIDENT:
Jo entenc que no procede ix sotmetre a votació aquesta
'posta.
Passam a la votació de la proposta número 11. No, Sr.
ansa, ja no entr en més discussió sobre aquesta qüestió.
lenc aprovada la proposta número 1 del Grup Parlamen¡ MIXT, en conseqüencia no sotmet a votació la número
del Grup SOCIALISTA.

Proposta número 13.
13. El Parlament de les Illes BaLears insta el Govern
de la Comunitat Autónoma, que en eL termini de dos
mesos posi en funcionament els necessaris mecanismes
legals, jurídics i tecnics per al control de 1'efeclivitat de
les depuradores de les Illes Balears.

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es
valen posar drets, per favor? Gnicies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que voten en contra, es
volen posar drets, per favor? Gr:kies, poden seure.
Sen yo res i senyors diputats que s'abstenen?

EL SR} ALFONSO 1 VILLANUEV A:
Sr. PrJident, nosaltres ...

29 vots a favor, 30 en contra, cap abstenció. Queda
rebutjada la proposta número 13.

EL SR. PRESIDENT:
Pro posta número 14.
Sr. Alfonso, no esta en ús de la paraula. Passam a la
tació de la pro posta número 11.

11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Imunitat a presentar, en el termini d'un mes, un projecte de
i de creació d'un Fons de Cooperació Municipal.

14.- El Parlament de les Illes Balears acorda que a les
comissions insulars d'urbanisme no hi ha d'haver representants del Govern de la Comunitat Autónoma.

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

Senyores i senyors diputats que voten a ....
Prec silenci als diputats, per favor.

Senyores i senyors diputats que voten en contra, es
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que s'abstenen?

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es volen
Isar drets, per favor? Grades, poden seure.
Senyores i senyors diputats que voten en contra, es volen
isar drets, per favor? Grades, poden seu re. .

20 vots a favor, 34 en contra, S abstencions. Queda
rebutjada la pro posta número 14.
Tornarem repetir la votació de la proposta número

Senyores i senyors diputats que s'abstenen?

14.

29 vots a favor, 30 en contra, cap abstenciÓ. Queda rebut-

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

da la proposta número 11.
Passam a la votació de la proposta número 12.

12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
omunitat perque sol·liciti del Govern de l'Estat i de la Unió
uropea la ubicació a Palma de la seu de 1'Agencia Europea
~ Turisme.
Senyores i senyors diputats que voten a favor , es volen
osar drets, per favor? Grades, poden seure.
Senyores i senyors diputats que voten en contra, es valen
osar drets, per favor? Grades, poden seure.
SenY9res i senyors diputats que s'abstenen?
29 vots a favor! 30 en contra, cap abstenció. Queda rebutIda la proposta número 12.

Senyores i senyors diputats que voten en contra, es
volen posar drets, per favor? Grades, poden seu re.
Senyores i senyors diputats que s'abstenen?
2S vots a favor , 30 en contra, 4 abstencions. Queda
rebutjada la proposta número 14.
Pro posta número 15.
EL SR. JAÉN 1 PALACIOS:
Sr. President, una qüestió d 'ordre, hay una propuesta
nuestra en este sentido que es mucho más completa, y
que por tanto tiene que decaer.

J

DIARI DE SESSIONS / Núm. 119/ fascicle 3/4, 5 j 6 d'octubre del 1994

EL SR. PRESIDENT:
No hi ha 1I0c, Sr. Jaén . No hi ha Iloc.
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per a ['arxipelag balear, dotal d'una quan*tat proporcional a ['extensió del seu territori i als nivells de motor.ització regístrats, a aplicar pels tilulars de la competencia,
d'acord amb el model convingut amb les Illes Canaries.

Proposta número 15.
Vots a favor?

15. Alesa la importancia eSlralegica que lé el lrafic aeri
. la nOSlra economia, el Parlament de les Illes Balears
:nifesta la seva preocupació per la congestió aeria soferta
!,test estiu i expressa la necessilal d 'impulsar un espai aeri
'11Ú europeu.
Senyores i senyors diputats que voten a favor, es valen
sar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que voten en contra, es valen
.sar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que s'abstenen?
29 vots a favor, 30 en contra, cap abstenció . Queda rebut:la la pro posta número 15.

Queda aprovada per unanimitat.
Pro posta número 3.

3. El Parlament de-les Illes Balears insta el Govern de
la Nació perque facilili a les comwtitalS Qmonomes la
gestió sobre e/s Fans de Cohesió Europeus i perqu.e, en
els casos en que es tracti de qüestions de compezencies
exclusives, es Iraspassi igualmelll la gestló dels /OllS- esmentats.
Senyores i senyors diputats que voten a favor, es
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seu re.
Sen yo res i senyors diputats que voten en contra, es
valen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.

Passam a la votació de la proposta número 16.
Senyores i senyors diputats que s'abstenen?

16. El Parlament de les Illes Balears rebutja i protesta
lergicament per l'atac que realilza de forma continuada el
~riodic ABC a la nostra llengua i aL dret del poble de les
les Balears a utilitzar-la

39 vots a favor, 20 en contra, cap abstenció. Queda
aprovada la proposta número 3.
Proposta número 4.

Senyores j senyors diputats que voten a favor, es valen
osar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que voten en contra, es valen
osar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores

j

senyors diputats que s'abstenen?

29 vots a favor, 30 en contra, cap abstencions. Queda
ebutjada la proposta número 16.
Passam a la votació de les propostes del Grup Parlamenari PP-UM. Proposta número 1.

l. El Parlament de les IlLes Balears, insla el Govern de la
vació perqlle els barems de finall f amem aUlonomic, homolo:ui la situació de pLuriinsu.laritat amb la pluripro vincialitat i
fue ia prim era . més co l.osa que La segolla. tengui, COnt a
Ilínim, un traClam en¡ eco nómic identic i /1.0 inferior com
'ucceeix aClualmenl.
Vots a favor?

4. El Parlament de les llles Balears insta el Govern de
la Nació perque desenvolupi les accions necessaries que
tendeixen a la modificació de la Liei 22/1988 de Costes,
en el sentit d'atribuir a les Comunitats autonomes l'autorització de les instal'lacions de servei de temporada; com
també ampliar les competencies en relació amb el domini públic mar{¡im-terrestre i zones de servitud de protecció i de .transit, d 'acord amb les semellcies del Tribunal
Constitucional sobre la Llei de Costes i el seu reglament
i amb les competendes de les ComuTLitats autinomes
sobre ordenació d.el litoral
J.
Senyores i senyors diputats que voten a fi vor, es
valen posar drets, per favor? Gracies, poden seu re.
Senyores i senyors diputats que voten en contra, es
valen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que s'abstenen?
34 vots a favor, 20 en contra, 5 abstencions. Queda
aprovada la proposta número 4.

Entenc que queda aprovada per unanimitat.
Proposta número 5.
Proposta número 2.

2. El Parlament de les Illes Balears insta eL Govern de la
'Vació perque assumeixi el finanfamen.r d 'un pla de carreteres

5. El Parlament de les Illes Balears reitera la seva
volU/llat que sigui tramitada i aprovada per les Corts Generals de l'Estal la reforma de l'Estatut d'Autonomia de
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rtles Balears, aprovada per aquest Parlament el gener del

l.
Sen yo res i senyors diputats que voten a favor, es volen
ar drets, per favor? Gracies, poden seure.

54 vots a favor, cap en contra, 5 abstencions. Queda
aprovada la proposta número 8.
Proposta número 9.

Senyores i senyors diputats que s'abstenen?

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
balear perque continui' impulsant els processos d 'assumpció de les facultals execUlives i de gestió pels consells insulars en les maleries enumerades a l'artide 39 de
l'Estatut .

39 vots a favor, cap en contra, 20 abstencions. Queda
ovada la proposta número 5.

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

proPol
' a número 6.

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

Senyores i senyors diputats que voten en contra, es volen
ar drets, per favor? Gracies, poden seure.

6. El
rlament de les Illes Balears reclama la petició de
onfiguració del sistema de finanfament autonomic perque,
~s regions en que la població de fet té un pes estimat super al 5 per cent de la població de dret, es consideri aquesta
blació en els barems de finanfament.
Vots a favor?
Queda aprovada per unanimitat la número 6.

Senyores i senyors diputats que s 'abstenen?
50 vots a favor, cap en contra, 9 abstencions. Queda
aprovada la proposta número 9.
Pro posta número 10.
10. El Parlament de les /l/es Balears constata l'incompliment del Pacte Autonomic del 1992.

Proposta número 7.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern Balear
rque es comprometi a dur endavant de forma progressiva
IIPla Integral de Famt1ia 11, amb la finaUtat de donar suport
~otes i cadascuna de les necessitats que plantegin les famt1idins tots els ambits.

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es
valen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Sen yo res i senyors diputats que voten en contra, es
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que s'abstenen?

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es volen
Isar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que voten en contra, es valen
)sar drets, per favor? Gracies, poden seu re.
'Senyores i senyors diputats que s'abstenen?
54 vots a favor, cap en contra, 5 abstencions. Queda apro,da la proposta número 7.

39 vots a favor, 20 en contra, cap abstenció. Queda
aprovada la proposta número 10.
Proposta número 11.
11. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat que es realitzi, el més aviat possible, la transferencia a la Comunitat Autonoma de les /l/es Balears de
les competencies en materia de regim d'aigües, ordenació i concessió de recursos i aprofitaments hidraulics.

Proposta número 8.
Vots a favor?
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear
erque dugui a terme programes que fomentin i promoguin
integració de les dones a tots els ambits de la societat.

Queda aprovada per unanimitat.
Proposta número 12.

Senyo res i senyors diputats que voten a favor, es valen
osar drets, per favor? Gracies, poden seu re.
Senyores i senyors diputats que voten en contra, es volen
osar dr~ts, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores

j

señ~ors diputats que s'abstenen?

12. El Parlament manífesta la seva voluntal de tenir
un ¡raClament economic i fiscal diferencial per a les Illes
Balears de manera semblant al que tenen les alrres llles
de la Comunicat Europea.
Senyores i senyors diputats que voten a favor, es
valen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
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Senyores i senyors diputats que voten en contra, es valen
posar drets, per favor? Gracíes, poden seure.
Senyores i senyors diputats que s'abstenen?
39 vots a favor, cap en contra, 20 abstencíons. Queda
aprovada la proposta número 12.
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I

gans corresponems de l'Unió Europea que són perjudidals per e/s lnteressos agrícoles de la llastra Comunilm
Awonoma, en especial els que afecten a arrabass'ar la
vinya.

Vots a favor?
Queda aprovada per unanimitat.

Proposta número 13.
Proposta número 18.
¡ 3. El Parlament de les llles Balears estima necessari que

s 'incrementill les accions públiques encaminades a la valorització deis alimems eUaborals a les Balears i en especial
aquclls que es realilzin amb /llaleries primes aUloctones.

Vots a favor?
Queda aprovada per unanimitat.

18. El Parlamelll de les llles Balears considera neces·
sari que s'impulsi la modernització de les Administradons Públiques, que es redueixin duplicizars de funcions i
es reconegtti a les comuniul1s autonomes el carncter
d 'Adminiscracions Executives Ordinnries de l'Esrat. -

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

Proposta número 14.
14.- El Par/ament de les llles Balears sol'/icita al Govern
de la Comunital AUlOnO/1la que posi IOIS cls mÍljans al seu
abasl en les negociacions amb el Millisleri de CullUra per a
I 'obertura del Museu de Mellorca.

Vots a favor?
Queda aprovada per unanimitat.
Pro posta número 15.
¡ 5. El Parlamenl de les //les Balears sol'licita al Go vem
balear perque aquest insli el GOllern de la Nació perque
aporti la finanfació necessario (l ef ecles que sigui possible la
reslauroció del caslel/ d 'Eivissa per pan de Les tres instituclons
(Consell Insular d'Ei vissa i Formentera. Go vern baLear i
Ministerí de Cultura)

Vots a favor?
Queda aprovada per unanimitat.

Senyores i senyors diputats que voten en contra, es
volen posar drets, per favor? Gnlcies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que s'abstenen?
39 vots a favor, en contra, 20 abstencions. Queda
aprovada la número 18.
Pro posta número 19.
19. El Parlament de les llles Balears constata que les
Íltversions financeres temporals realitzades per el Govern
balear segons el Decret 39/1988 s 'han fet complint escrupoiosament la legalitat vigent i el Tribunal de Comptes
no ha reparal en cap irregttlaritat.

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es
valen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que voten en contra, es
volen posar drets, per favor? Gracies, podeo sere.
Senyores i senyors diputats que s'abstenen? ~

Proposta número 16.
/6. El Parlament de Les lIles Balears insta el Govern de la
Nació a reaLitzar les negociacions adients amb La finatitat que
el sistema de finanfamelll del fUlur sistema educa/iu autonomic es/igui d'acord amb el que s'entén com a una educació de
qualitat i per a to/hom.

Vots a favor?
Queda aprovada per unanimitat.
Proposta número 17.
17. El Parlament de les lLles BaLears manífesta la seva
preocupació per ais acords i disposícions presos per els or-

b

30 vots a favor, 28 en contra, 1 abstenció. Queda
aprovada la pro posta número 19.
Proposta número 20.
20. El Parlament de les llles Balears sol'licita al Govem Balear i al Go vern de la Nació qtte recolzin la candidatura de la Ciutal de Palma com a seu de la futura
Agencia Europea de Turisme per entendre que la mateixa reuneix les condicions per ser-ho.

Vots a favor?
Queda aprovada per unanimitat.

:)roposta número 21.

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

~1.

El Parlament de les illes Balears insta el Govern de la
ió per tal que desenvolupi les accions pertinents a efectes
a formalització amb els distints estals nacionals amb com'ncies respecte als espais aeris de transport a Balears o des
es Balears, del pertinent conveni que determini el regim
'rioritat que dona cobertura al principi consagral al Tracte Roma, de lIibertat de circulació.

Senyores i senyors diputats que s'abstenen?
29 vots a favor, 30 en contra, cap abstenció, Queda
rebutjada la proposta número 1.
EL SR. JAÉN 1 PALACIOS:

vots a favor?

Sr. President, una qüestió d'ordre,

)ueda aprovada per unanimitat,

EL SR. PRESIDENT:

:)assam ara a la votació de les propostes del Grup PSM 1

Sí, Sr. Jaén .

\1 ,

f
m

EL SR. JAÉN 1 PALACIOS:

:)roposta número 1.
r. El Govern lliurara al Parlament de les Illes Balears, en
~rmíni de 15 dies, per a la seva remissió als qua/re grups
!amentaris, la documentació del concurs de construcció,
~ervació i explotació, com a carretera de peatge de la
ant de la carretera C-711, amb túnel que travessa la Serra
lfabia, següent:

1) EIs informes previs, acords i actes de la Comissió A va-

lora de les ofertes presentades al concurs de conslrucció,
~ervació i explotació, com a carretera de peatge, de la
ant de la carretera C-711, amb túnel que travessi la Serra
Ifabia.
J) Els documents que van ser tenguts en compte pel Conde Govern, a la sessió de 18 de novembre del 1988, per
tdicar el concurs a l'oferla encapfalada pel Sr. Antoni
irt i Ripoll,

;) Els escrits dels col-lectius que, segons el Preambul del
ret 86/1988, de 18 de novembre, d'adjudicació de la conió administrativa, es personaren a l'expedient i expressala seva opinió favorable a l'oferta encapfalada pel Sr,
oni Cuart i Ripoll.

Muchas gracias, En la propuesta número 2 había
una transacción también aceptada de forma expresa por
el Sr. Orfíla, que a mi entender. .. , Me dice que no, por
tanto muchas gracias, Sr. Presidente.
EL SR. PRESIDENT:
Jo ja tenia constancia, Sr. Jaén, que no esta va aprovada aquesta transacció. Passam a la votació de la proposta número 2.
2, El Govern presentara, en el termini de 15 dies, les
Memories deis Consells 1nsulars sobre la gestió de les
competencies en maleria d'urbanisme i habitabilita/, segons els criteris aprovalS per l 'Hble. Conseller d 'Obres
Públiques i Ordenació del Territori día 9 de marf del
J 994, o en mallifes/ara les causes que ho impedeü:in.

Senyores i senyors diputats que voten a favor , es
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Sen yo res i senyors diputats que voten en contra, es
valen posar drets, per favor? Gracies, poden seu re.
Sen yo res i senyors diputats que s'abstenen?

i) L 'informe singularitzat que, segons el Preambul del

ret 86/1988, de 18 de novembre, d'adjudicació de la conió, fou emes per la Comissió A valuadora de les ofertes
rentades al concurso

29 vots a favor, 29 en contra, 1 abstenció. Empat, se
suspen la sessió. Recomenc;a la sessió. Tornam passar a
votació de la proposta número 2.

~) Els expedients de les prorrogues, especialmem el de la
ma prorroga concedida per a la finalització de les obres,

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

? Els

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

documents de l'expedient de licilació de les obres
part de la Societat concessionaria,

rJ L 'expedient de la Comissió Balear del Medi Ambient en

Senyores i senyors diputats que s'abstenel}?

ció 4mb el projecte tecnic modificat de juliol del 1989.
1

ienyores i sen~ors diputats que voten a favor, es volen
l f drets, per favor? Gnkies, poden seure ,

29 vots a favor, 29 en contra, 1 abstenció, Hi ha
empat en segona votació , se suspen la sessió. Recomenc;a la sessió. Passam a tercera votació.
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Senyores i senyors diputats que voten a favor, es vol en
posar drets, per favor? Gracies, poden seure.

ars, per a la seva posterior tramitació da~ant el Congrés
de Diputats.

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

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

I

Senyores i senyors diputats que s'abstenen?
29 vots a favor, 29 en contra, 1 abstenció. En conseqüencia, empat i en tercera votació, queda rebutjada la proposta
número 2.
Proposta número 3 del Grup PSM 1 EEM .

3 . El Govern presentara, en ellermini d'] mes, el Projecle
de l/ei de sol rústiCo
Senyores i senyors diputats que voten. a favor, es volen
posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que voten en contra, es volen
posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que s'abstenen?
29 vots a favor, 29 en contra, 1 abstenció. Empat en
primera votació, se suspen la sessió. Recomen<;a la sessió,
passam a segona votació.
Senyores i senyors diputats que voten a favor, es valen
posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que voten en contra, es volen
posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que s'abstenen?
29 vots a favor, 29 en contra, 1 abstenció. Continua empat en segona votació, se suspen la sessió. Recomen¡¡:a la
sessió, passam a tercera votació.
Senyores i senyors diputats que voten a favor, es volen
posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que voten en contra, es volen
posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que s'abstenen?
29 vots a favor. 29 en contra. 1 abstenció. En conseqüencia hi ha empat en tercera votació, i queda rebutjada la proposta número 3 del Grup PSM J EEM.

Passam a votació de la pro posta número 4 del Grup PSM
1 EEM.

4. El Govern presenzara, en eltermini d'] mes, el Projecte
de Llei de regim fiscal i economic diferencial de les Illes Bale-

Senyores i senyors diputats que voten en contra, es
valen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Sen yo res i senyors diputats que s'abstenen?
39 vots a favor, cap en contra, 20 abstencions. Queda
aprovada la proposta número 4 del Grup PSM 1 EEM.
Pro posta número 5.

5. El Govern, en el termini de tres mesos, aprovara el
pla d 'ordenació deis recursos nalurals dels illots de Migjom i Ponelll d'Eivissa, com preveu la disposició addicional tercera de la Lid 1/J991 , de 30 de gener, d 'espais
naturals i de regim urbanístic de les arees d'especial
protecció de les Illes Balears.
Senyores i senyors diputats que voten a favor, es
valen posar drets, per favor? Grades, poden seure.
Senyores i senyors diputats que voten en contra, es
valen posar drets, per favor? Grades, poden seure.
Senyores i senyors diputats que s'abstenen?
29 vots a favor, 29 en contra, 1 abstendó. Empat en
primera votadó, se suspen la sessió. Recomen~a la
sessió, passam a segona votació.
Senyores i senyors diputats que voten a favor, es
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Seny~res i senyors diputats que voten en contra, es
volen posar drets, per favor? Gra.cies, poden seure.

Senyores i senyors diputats que s'abstenen?

f

29 vots a favor, 29 en contra, 1 abstenció. Erhpat en
segona votació, se suspen la sessió. Recomen~a la sessió.
Passam a la tercera votació.
Senyores i senyors diputats que voten a favor, es
valen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que voten en contra, es
valen posar drets, per favor? Grades, poden seure.
Senyores i senyors diputats que s'abstenen?
29 vots a favor, 29 en contra, 1 abstendó. Continua
empat en tercera votació, i en conseqüimda queda rebutjada la pro posta número 5.
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Pro posta número 6.
6. El Govern presentara una comunicació aL Parlamenl
sobre les causes que impedeixen el traspas de funcions i de
serveis de ['Administració de L'Estal en materia de regim
d'aigües i aprofilaments hidraulics, canals i regadius; aigües
minerals i terma/s; ordenació i concessió de recursos i aprofilaments hidraulics; de casinos, jocs i apostes; de cooperatives,
mútues no integrades en eL sistema de la segurelal social;
d'espectacles públics; d 'indústria; d'instal-lacions de producció, distribució i transport d'energia; de geslió de la prestació
i serveis socials del sistema de la seguretal social: 1nserso; de
gestió de museus, arxius i biblioteques de títuLarilal eSlalaLs;
d'execució de la LegisLació laboral i d'educació universitaria
i no univer.sitaria.

Senyores i senyors diputats que voten en contra, es
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que s'abstenen?
29 vots a favor, 29 en contra, I abstenció. Empat en
primera votació, se suspen la sessió. Recomen<;a la
sessió, passam a segona votació.
Senyores i senyors diputats que voten a favor, es
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Sen yo res i senyors diputats que voten en contra, es
valen posar drets, per favor? Grades, poden seure.
Senyores i senyors diputats que s'abstenen?

senyols i senyors diputats que voten a favor, es valen
posar drets, per favor? Gracies, poden seu re.
Senyores i senyors diputats que voten en contra, es volen
posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que s'abstenen?
29 vots a favor, 30 en contra, cap abstenció. Queda rebutjada la proposta número 6.
La pro posta número 7 del Grup PSM 1 EEM, entenc que
degut que ha estat votada i admesa la número 4 del Grup
Parlamentari MIXT; no correspon sotmetre-Ia a votació.
7. El Govern presentara, en el termini de 3 mesos, davant
la Comissió de coordinació de política territorial el Pla Director de l'oferta turística de Menorca i d'Eivissa i Formentera, per la seva aprovació inicial.
La pro posta número 8 del Grup Parlamentari PSM 1
EEM no correspon sotmetre-Ia a votació, perque s'ha votat
i s'ha aprovat la número 1 del Grup Parlamentari MIXT.
8. El Govern presentara, en el termini d'l mes, davant la
Comissió Tecnica Interinsular la proposició d'atribució de
competendes als consells insulars en materia d'agricultura,
ramaderia i pesca.

Correspon passar a votació de la número 9 del Grup PSM
IEEM.
9. El Parlament de les Illes Balears insla el Govern de la
Comunitat Autónoma, que en compliment de la Llei 8/1987,
d'l.d'abril, d'Ordenadó territorial de les Illes Balears, posi
a informació pública en el termini maxim de tres mesos,
l'Avanf de les Directrius d'ordenació Territorial de les Illes
Balears

Senypres i senyors diputats que voten a favor, es valen
posar drets, per f~vor? Gracies, poden seu re.
I

29 vots a favor, 29 en contra, 1 abstenció . Empat en
segona votació, se suspen la sessió. Recomen<;a la sessió.
Passam a la tercera votació .
Senyores i senyors diputats que voten a favor, es
valen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que voten en contra, es
valen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que s'abstenen?
29 vots a favor, 29 en contra, 1 abstenció. Continua
empat en tercera votació, i en conseqüencia queda rebutjada la proposta número 9.
Passam ala pro posta número 10.
la. El Govern presentara, en eL termini de 3 mesos,
davant la Comissió de Coordinació de Politica TerritoriaL el Pla Director de Pedreres de les llles Balears, per la
seva aprovació inicial.

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es
valen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que voten en contra, es
valen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que s'abstenen?
29 vots a favor, 30 en contra, cap abstenció. Oueda
rebutjada.
Proposta número 11.
11. EL Govern presentara en el lermini de dos mesos.
un projecte de L/ei de regulació del Fons de Compensació 1ntermunicipal.

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es
valen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
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Senyores i senyors diputats que voten en contra, es volen
posar drets, per favor? Grades, poden seure.
Senyores i senyors diputats que s'abstenen?
29 vots a favor, 30 en contra, cap abstenció. Queda rebutjada la pro posta.

Proposta número 13.

13. El Govern recapcara de 1'Adminiscració general de
l'Estat el rapid pagament de les inversions fetes per nete·
ja i mallleniment de torrents.
Vots a favor?

Proposta número 12.

Queda aprovada per unanimitat.

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A:

Proposta número 14.

Sr. President, ja esta votada, pero és una protesta perque
aquesta proposta, igual que una nostra, esta va votada i rebutjada.

14.- El Covern realitzara les actuacions adients davan! l'Administració general de l'Estat per fer efectiva la
rapida aprovació del Pla Hidrologic de les llles Bale!!.rs.

EL SR. PRESIDENT:

Vots a favor?

Passam a votació de la proposta número 12.

Queda aprovada per unanimitat.

J 2. El Parlamenl de les llles Balears insta el Covern a
presentar abans del proper periode de sessions, un projecte
de llei regulador de la publicitat provinellt del sector públic,
que contemplara:

a) L 'obligolOrielal de moduLar mitjatlfont norma regla·
m emaria la panicipació de l,~ di!erents miljans en I adjlldicació
de la publicital. en base a criteris objecLÍus d ambif territorial
j de difusió, de tal manera que eS controli la ulililzació de la
publicilal com a elemem de discriminació fomentada des de
les instituciotls públiques.
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Proposta número 15.

15. El Covern fara efectiu, en el termini miixim de
tres mesos, el pagament de les expropiacions pels nous
trafats o ampliacions de carreteres.
Senyores i senyors diputats que voten a favor,. es
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que voten en contra, es
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.

b) L 'establiment de criteris objeclius que assegurin la necessaria limitació de la publicicac institucional en el decurs
deis processos electorals, per tal de salvaguardar el vot popuLar de tota illlromissió partidista fomentada des del sector
público

29 vots a favor, 29 en contra, 1 abstenció. Empat en
primera votació, se suspen la sessió. Recomenc;a la
sessió, tornam passar a votació.

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

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

Sen yo res i senyors diputats que voten en contra, es volen
posar drets, per favor? Gracies, poden seure.

Senyores i senyors diputats que voten en ccR.tra, es
volen posar drets, per favor? Grades, poden se~re.

Senyores i senyors diputats que s'abstenen?

Senyores j senyors diputats que s'abstenen?

(Remor de veus)

Tornam passar a votació la proposta número 12.

Senyores i senyors diputats que s'abstenen?

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es volen
posar drets, per favor? Grades, poden seure.
Senyores j senyors diputats que voten en contra, es volen
posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que s'abstenen?
25 vots a favor, 29 en contra, 5 abstencions. Queda rebutjada la pro posta número 12.

29 vots a favor, 30 en contra, cap abstendó. Queda
rebutjada la pro posta número 15.
Pro posta número 16.

16. El Parlament de les ILles Balears insta el Covern
a limitar les adjudicacions directes de contractacions
d'obres i ser veis, pels casos de justificada i ineludible urgencia, fent seves les recomanacions del Tribunal de
Comptes
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Senyores i senyors diputats que voten a favor, es volen
•sar drets, per favor? Gracies, poden seure.

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

Senyores i senyors diputats que voten en contra, es valen
Isar drets, per favor? Gracies, poden seure.

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

Senyores i senyors diputats que s'abstenen?
29 vots a favor, 29 en contra, 1 abstenció. Empat en
'imera votació, se suspen la sessió. Recomen<;a la sessió,
lssam a segona votació.

Senyores i senyors diputats que s'abstenen?
25 vots a favor, 30 en contra, 4 abstencions. Queda
rebutjada la proposta número 18.
Proposta número 19.

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es valen
)sar drets, per favor? Gracies, poden seure.

,

Senyoris i senyors diputats que voten en contra, es volen
Jsar drel, per favor? Gracies, poden seu re.
Senyores i senyors diputats que s'abstenen?
29 vots a favor, 29 en contra, 1 abstenció. Empat en
!gona votació, se suspen la sessió. Recomen<;a la sessió.
assam a la tercera votació.
Senyores i senyors diputats que voten a favor, es volen
osar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Sen yo res i senyors diputats que voten en contra, es volen
osar drets, per favor? Gracies, poden seu re.
Senyores i senyors diputats que s'abstenen?
29 vots a favor, 29 en contra, 1 abstenció. Continua em•at en tercera votació, i en conseqüencia no s'accepta la
.roposta número 16.

19. El Govern incloura als PressuposlS del 1995 la
partida pressupostaria suficienl per tal de dur a lerme les
obres de millora i ampliació de la carretera comarcal
715 de Palma a Manacor.

EL SR. JAÉN 1 PALACIOS:
Sr. President, una qüestió d'ordre . Había una propuesta de transacción en la número 19, que presentamos
por escrito, y parece que había también asentimiento
por parte del Grupo PSM; y queremos que se haga constar, y se sustituya entonces el término "partida presupuestaria 11 por "previsiones presupuestarias"

EL SR. PRESIDENT:
Efectivament coincideix amb I'escrit remes a aquesta
presidencia per part del Grup PSM 1 EEM, i a la número 19 queda substitui't 11 partida pressupostaria 11 per
"previsió pressupostaria". Passam a votació de la proposta número 19 .
Vots a favor?

Proposta número 17.
Queda aprovada per unanimitat.
17. El Govern per tal d'acabar amb la discrecionalitat de
es.subvencions presentara, en el termini d'un mes, un projece de llei que reguli les concessions d'aquestes.

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es valen
losar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que voten en contra, es volen
)osar drets, per favor? Gracies, poden seu re.
Senyores i senyors diputats que s'abstenen?
29 vots a favor, 30 en contra, cap abstenciÓ. Queda rebutjada la proposta número 17.

Passam a la votació de la número 20 del Grup Parlamentari PSM 1 EEM.
20. El Govern prioritzara el projecle de desviament
del torrent de Manacor en el conveni signat amb el Ministeri d'Obres Públiques, Transports i Medi Ambient sobre
infraestructures hidrauliques, en el qual es destinen 3.000
milions per a les Illes Balears.

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

Pro posta número 18.
Senyores i senyors diputats que s'abstenen?
18. JtL Parlament de les Illes Balears insta eL Govern a
respectar ['actual ¡trafat de la carretera Deia-Sóller, preservant els elements slnguLars d'arquitectura popular afeclats per
aquesta.

29 vots a favor, 29 en contra, 1 abstenció. Empat en
primera votació, se suspen la sessió. Recomen<;a la
sessió, passam a segona votació.
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Senyores i senyors diputats que voten a favor, es volen
posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Seny~res i senyors diputats que voten en contra, es valen
posar drets, per favor? Gra.cies, poden seure.

Senyores i senyors diputats que s'abstenen?
29 vots a favor, 29 en contra, 1 abstenció. Empat en
sega na votació, se suspen la sessió. Recomen<;a la sessió.
Passam a la tercera votació.
Senyores i senyors diputats que voten a favor, es valen
posar drets, per favor? Gracies, poden seure.

I

22. El Govern destinara una partida I/-e 200 milions
de pesseles en carree aLs PressuposlS del 1995 amb J'objeeliu d'aconseguir l'ús púbLic dels accessos a les platges
ubieades a zones protegides per la L/ei d'Arees naturals,
d'acord amb els ajuntaments, així com a la recuperació
per "ús públic no rodal del Camí de Cavalls a l'ilIa de
Menorca.

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es
volen posar drets, per favor? Gnlcies, poden seure.
Senyores i senyors. diputats que voten en contra, es
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seu re.
Senyores i senyors diputats que s'abstenen?

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

29 vots a favor, 30 en contra, cap abstenció. Queda
rebutjada la proposta 22.

Senyores i senyors diputats que s'abstenen?
Proposta 23.
29 vots a favor. ..
(Remor de veus)

Repetirem la tercera votació de la proposta número 20.
Senyores i senyors diputats que voten a favor, es valen
posar drets, per favor? Gnlcies, poden seu re.

23. El Govern presentara al parlament, en ellermini
d'un mes, un projecle de Uei de mesures d'estalvi d'aigua.

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

(Remor de veus)

Senyores i senyors diputats que s'abstenen?
Senyores i senyors diputats que voten en contra, es valen
posar drets, per favor? Gra.cies, poden seure.
Senyores i senyors diputats' que s'abstenen?
En tercera votació 58 vots a favor, cap en contra, 1 abstenció. En conseqüencia queda aprovada la proposta número
20.
Pro posta número 21.
21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
procedír, en eltermini d'un mes, a la declaracíó del Camí de
CavaUs de Menorca com a Bé d'lnleres Cultural.

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es volen
posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que voten en contra, es volen
posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que s'abstenen?
25 vots a favor, 29 en contra, 5 abstencions. Queda rebutjada la proposta 21.
Proposta 22.

t

29 vots a favor, 29 en contra, 1 abstenció. Empat en
primera votació, se suspen la sessió. Recomen~a la
sessió, passam a segona votació.
Senyores i senyors diptltats que voten a favor, es
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Sen yo res i senyors diputats que voten en contra, es
volen posar drets, per favor? Gracies, poden sere.
Senyores i senyors diputats que s'abstenen? ~
29 vots a favor, 29 en contra, 1 abstenció. Empat en '
segona votació, se suspen la sessió. Recomen~a la sessió.
Passam a la tercera votació.
Senyores i senyors diputats que voten a favor, es
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seu re.
Senyores i senyors diputats que voten en contra, es
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que s'abstenen?
29 vots a favor, 29 en contra, 1 abstenció. Continua
empat en tercera votació, i en conseqüencia queda rebutjada la proposta número 23
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b) Reduir en un 50% els alts carrees de designació
directa.

24. El Govern suprimira, amb caracter immediat els auglfenlS de complements espedfics als alts carrees i funcionaris
fe la CAlB, apro valS pel Consell de Govern dia 9 de juny del
994, així com les gratificacio1lS exlraordinaries conegudes
:om a "bufandes".

e) Reduir en un 20 % les despeses de representació i
publicitat institucional.

d) Eliminar la Conselleria sense carrera.

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

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

Senyores i senyors diputats que voten en contra, es volen
Josar drets, per favor? Gracies, poden seure,

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

Senyorrs i senyors diputats que s'abstenen?
29 vot4a favor, 30 en contra, cap abstenció. Queda rebutjada la proposta 24.
Proposta 25.

Senyores i senyors diputats que s'abstenen?
25 vots a favor , 30 en contra, 4 abstencions. Queda
rebutjada la pro posta 27.
Proposta 28 .

25. El Govern presentara en el termini de dos mesos un
Pla de Prevenció de la Sida.
Senyores i senyors diputats que voten a favor, es volen
posar drets, per favor? Grades, poden seure.
Senyores i senyors diputats que voten en contra, es volen
posar drets, per favor? Grades, poden seure.
Senyores i senyors diputats que s'abstenen?
29 vots a favor, 30 en contra, cap abstendó. Queda rebutjada la proposta 25.
Passam a la pro posta 26.
26. El Govern presentara al Parlament, en el termini d'un
mes, un projecte de llei de creació de la renda mínima de
reinserció social.

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

-

Senyores i senyors diputats que voten en contra, es volen
posar drets, per favor? Grades, poden seure.
Senyores i senyors diputats que s'abstenen?
29 vots a favor, 30 en contra, cap abstendó. Queda rebutjada la pro posta 26.
Proposta 27.
27. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
adoptar ~na política de major austeritat en la despesa pública
i, en conseqüenci¡:
a) Congelar els sous deis alts carrecs polítics.

28. El Govern presentara en el termini de tres mesos
una ampliaCió del Pla de Residus Solids Urbans que doni
prioritat a la reeollida selectiva i La reulililzació de res;dus.

Senyores j senyors diputats que voten a favor, es
volen posar drets, per favor? Grades, poden seure,
Senyores i senyors diputats que voten en contra, es
volen posar drets, per favor? Grades, poden seure.
Senyores i senyors diputats que s'abstenen?
.29 vots a favor, 30 en contra, cap abstenció. Queda
rebutjada la proposta 28.
Proposta 29.
29. El Govern declarara "sector estrategic" el de les
indústries de recicLatge de res idus, habilitant partides economiques i exempcions fiseals per a la seva promoció.

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Sen yo res i senyors diputats que voten en contra, es
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que s'abstenen?
29 vots a favor, 30 en contra, cap abstenció. Queda
rebutjada la proposta 29.
Proposta 30.
30. El Parlament de Les llles Balears insta el C01lSeller
de Cultura a retirar l'Ordre número 17348, de 27 d'agost. sobre I '/Ís de la /lengua catalana a l'ensenyament no
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universitari, i en dictara una allra que faci efectiva la implantació progressiva de la /lengua catalana en tots els ambits de
1'ensenyamenl, a les Illes Balears.

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es volen
posar drets, per favor? Gdcies, poden seu re.
Senyores i senyors diputats que voten en contra, es volen
posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que s'abstenen?
25 vots a favor, 29 en contra, 5 abstencions. Queda rebutjada la proposta número 30.
Pro posta número 31.
31. El Parlamenl de {es Illes Ba{ears reitera la seva voluntal que sigui IramÍ/ada i aprovada amb la maxil1la urgencia
per les Corts Generals la reforma de 1'EstalUl d 'Autonomía de
les Illes Balears apravada per aql/esl par{ament el gener del
1991.
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33. El Parlament de les Illes Balears irsta el Govern
a incrementar progressivament la partida destinada a
col, laborar amb els paiSos en víes de desenvoluparnent,
per lal que en tres anys arribi aL O'7% deis pressuposts
generals de la CAlB.

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que voten en contra, es
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que s'abstenen?
25 vots a favor, 29 en contra, 5 abstencions. En conseqüencia queda rebutjada la proposta número 33. La número 34 ha estat retirada, i en conseqüencia
amb aquestes votacions queda conclos el debat de política general. S'aixeca la sessió, gracies a tots.

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es volen
posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que voten en contra, es volen
posar drets, per favor? Gracies, poden seu re.
Senyores i senyors diputats que s'abstenen?
39 vots a favor, cap en contra, 20 abstencions. Queda
aprovada la pro posta 31.
Proposta 32.
32. El Parlament de les Illes Balears propasa als grups
signants del Pacte Autonomic la seva denúncia davant l'incompliment flagrant del seu conringul.

Vots a favor?
A la pro posta 32 no tenc assenyalada cap concordan~a, en
conseqüencia la sotmet a votació. Sr. Alfonso, no tenc assenyalada cap concordan~a, en conseqüencia la sotmet a votació. Proposta 32.
Senyores i senyors diputats que voten a favor, es volen
posar drets, per favor? Gracies, poden seure,
Senyores j senyors diputats que voten en contra, es volen
posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que s'abstenen?
9 vots a favor, 49 en contra, 1 abstenció. En conseqüencia
queda rebutjada 1 a proposta número 32.
Passam a la vota ció de la proposta 33.
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