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EL SR. PRESIDENT: 

Molt bon dia, senyores i senyors diputats, anam a començar
aquesta segona sessió, amb la intervenció dels diferents grups
parlamentaris, començant de menor a major. En primer lloc
tendrà la paraula el representant del Grup Parlamentari Mixt,
que han fet arribar a aquesta mesa la divisió del temps, i tendran
quinze minuts. Té la paraula el Sr. Balanzat. 

(Aplaudiments) 

Per favor. Silenci, per favor. 

Té vostè la paraula, Sr. Balanzat. 

EL SR. BALANZAT I TORRES: 

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Silenci per favor. 

EL SR. BALANZAT I TORRES: 

Quina llàstima, em pensava que m'aplaudien a mi. 

(Rialles) 

Ha estat massa tard, però.
 

Bon dia, senyores i senyors diputats. El discurs del president
Soler sobre l'estat de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears ens parla de projectes de futur. S'atribueix l'atenuant del
poc temps que fa governa, exhibeix can vis de formes i de
continguts respecte del govern de l'ex-president Cañellas;
manifesta, o fins i tot hipoteca la convicció personal en el suport
de les pròpies propostes; i s'enorgulleix de viure a la comunitat
autònoma, segons alguns indicadors sòcio-econòmics, més
europeïtzada i més europeista de totes les de l'Estat espanyol. 

El discurs del president Soler ignora els escàndols made in
PP que enterboleixen la vida política illenca, i minimitza les
dificultats de relació amb Madrid, sigui Madrid el Govern del
PSOE, o Gènova 13. Els discursos dels portaveus que seguiran
el meu trobaran, de ben segur, en les presencies i absències del
discurs del president matèria primera suficient per construir les
seves repliques. Parlaran d'un govern balear paralitzat i
hipotecat pels escàndols heretats i per la crisi de fons que
pateix. Qui sap si aquest parlament encara viurà més sessions
d'investidura dins aquesta legislatura? Fins i tot algun portaveu
del Grup Popular, si s'atrevís, també criticaria el discurs del
president Soler, "eso de la normalización lingüística no da dinero
ni votos, Cristóbal", li diria. 

Entre uns i altres, crec convenient introduir una falca verda,
perquè no quedin sense esmentar una sèrie de temes de gran
calat per al present i per al futur, però que en aquests mesos
ocupen un lloc poc destacat en el debat polític de focs d'artifici
d'aquesta comunitat. Sr. Soler, aquesta fama que vos envolta de
president prudent i amb un tarannà nou, no és un xec en blanc,
ni una raó que pugui justificar el retard sobre el retard de tants
grans assumptes pendents, i que simplificant es resumeixen en
un de sol: A favor de qui es resoldrà el contenciós que
economia i ecologia protagonitzen en aquesta comunitat? Som
la comunitat autònoma on la confluència d'economia i ecologia
es fa més evident. El principal problema econòmic de les
Balears és la fragilitat ecològica, la dependència d'uns recursos
naturals cada cop més reduït; i el principal problema ecològic
és la fragilitat econòmica, un monocultiu turístic insostenible.

El gruix de tota activitat política que no es proposi desfer
aquest nu, reconciliant economia i ecologia, o s'ha equivocat
de dècada, o està subjecte a interessos particulars. La
disjuntiva no està en "o economia o ecologia", sinó que està
en "o economia i ecologia, o el fracàs". Tot debat sobre l'
estat de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que no
encari aquesta qüestió, tot analitzant-ne avances i
retrocessos, equivoca el seu punt de mira, o com a mínim el
té entelat per altres qüestions que a llarg termini no tenen
tanta transcendència. 

Respecte de les directrius d'ordenació territorial, resulta
que vostè en parla com a la gran eina de gestió territorial, i
en canvi el conseller d'Obres Públiques diu que no serveixen
per res. Que passa amb els plans sectorials que manquen?
Em pot anomenar una sola mesura presa pel seu govern de
protecció del medi ambient? On és la preocupació pel medi
ambient i per la salut de l'activitat turística al recurs
d'inconstitucionalitat contra la Llei de protecció de ses
Salines? La protecció de ses Salines representa l'economia
i l'ecologia; la desprotecció representa el fracàs.

Sr. Soler, abans de repassar alguns temes en particular,
vull sintetitzar en poques paraules la crítica que feim els
Verds al Govern balear. Vostès, en lloc s'assumir els límits
ecològics del creixement econòmic, que a Balears ara per
ara és sinònim de creixement de la construcció i de
l'activitat turística, es proposen fer créixer artificialment els
límits. Que falta aigua? Móstoles, en durem de fora. Que
sobren residus? Els cremam, i ja està. 

En conjunt la seva política no és possible a llarg termini,
perquè fa agafar més inèrcia a un tren que cal primer frenar
i després canviar de via. Dit d'una altra manera: Vostès
estan disposats a ser tan ambientalistes com permeti la
continuació sense alteracions ni sobresalts del binomi
construcció-turisme, canvien alguna coseta perquè tot
continuí igual. No es tracta de protegir el medi ambient des
de les conselleries de Turisme i d'Obres Públiques per poder
continuar amb la política de sempre, no. Es tracta de
reconvertir turisme i construcció, obres públiques i obres
privades, des d'una presidència de medi ambient, o encara
millor, d'economia i ecologia. 

Autopistes, dessaladores, central tèrmica,
macro-aeroport, incineradora, túnel, ports esportius, noves
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urbanitzacions, camps de golf... tota la seva política té un
mateix denominador comú: és agressiva amb el medi ambient.
En nom de la continuïtat d'un sector econòmic, el turisme, que
necessita com el pa un medi ambient net i saludable per tenir
futur. Sense sortir de l'àmbit ambiental, a la seva política li falta
aigua, li falta territori, li falta aire per absorbir tota la
contaminació que produeix, i li sobren residus. Vivim a unes
roques mediterrànies, senyores i senyors del Govern balear, no
a una regió centreuropea, no es confonguin. 

Per exemple, un objectiu que comparteixen els programes
electorals de tots els partits polítics representats a aquesta
cambra, també el PP: la necessària diversificació de l'economia
balear. Per cert, en un recent estudi de la Comissió europea
també es fa un diagnóstic que reclama solucions en aquesta
mateixa línia, però, parlant seriosament, que fan vostès per
invertir la tendencia d'augment del sector turístic i disminució
de la resta dels sectors? La seva política de fer créixer els límits
ecològics d'aquestes illes té la finalitat de poder augmentar
encara més l'activitat turística, cosa que requerirà tornar a fer
créixer els límits, i així successivament. I ho hem de dir tot, el
sector turístic, que coneix perfectament el seu estat de saturació,
pressiona fort i exigeix més infraestructures. És clar, es queda
els guanys de la seva activitat, i l'erari públic es fa càrrec de les
despeses que exigeix per al seu creixement; negoci rodó:
beneficis privats i socialització de despeses. Les empreses
capdavanteres prefereixen invertir a Santo Domingo; aquí ho fa
el Govern balear per elles. 

I els altres sectors econòmics? Una subvenció de tant en
tant, acompanyada d'una mostra de balls regionals. La política
principal al servei del turisme, i la política marginal de
subvencions per a la resta de sectors. Així és impossible
diversificar l'economia. El resultat és l'augment accelerat de la
diferencia de pes entre turisme i la resta de sectors. 

Un altre exemple: el transport, un àrnbit en el qual les
polítiques són molt significatives, i mostren les cartes de totes
les forces polítiques i socials, atesa la seva importància en una
societat cada dia més móbil i mobilitzada. Les necessitats de
transport de la població illenca, actual i futura, i de la població
visitant no es resolen amb més carreteres i autopistes, i en el cas
que s'hi resolguessin, no és una opció socialment i
ambientalment acceptable. Ja no és possible creure que una gran
autopista circular a Mallorca sigui la solució als problemes de
transport d'aquesta illa. En el temps necessari per construir un
quilómetre d'autopista es venen a Mallorca cotxes més que
suficients per colAlapsar-lo. Però a més a més el consum de
territori agrícola i forestal en el cas de la superautopista, la
contribució a l'efecte hivernacle, i als nous hàbits socials que
estimulen encara més l'ús del vehicle privat, són efectes
negatius que cal evitar. Una vegada més no vivim a una gran
extensió centreeuropea, tot i que la mitjana de contribució de
cada illenc i de cada illenca a l'efecte hivernacle sigui un altre
indicador a nivell europeu, d'aquests que tant vos omplen
d'orgull. 

No és difícil veure el poc futur de la seva opció. No és difícil
veure que a llarg termini només una bona xarxa de transport
públic, en combinació amb una reducció de les necessitats de

desplaçar-se -descentralització de serveis, etcétera- ens pot
fer sortir de la dinàmica absurda de més cotxes, més
carreteres, més cotxes, més carreteres. Un cop més les seves
actuacions van en contra d'economia i ecologia, i
condueixen al fracàs.
 

Hi ha més temes que són vitals per a aquesta comunitat
autònoma, i en els quals cal un gir de 180 graus en la seva
política. El cas de l'energia elèctrica, en el qual algunes veus
diuen que resulta imprescindible la construcció d'una altra
central, un remei que hem de suposar que consideren vàlid
fins que sigui necessària una pròxima central. Si vénen tots
els turistes que poden passar pels nostres aeroports, que
poden ocupar totes les places que tenim més les que estan
en construcció a la costa i a l'interior, que han d'ocupar tots
els nous amarraments previstos, etcètera, d'aquí a 15, 20 o
25 anys una central més no serà suficient. 

Senyores i senyors del Govern balear, si una comunitat
tan rica com aquesta, amb uns recursos d'energia solar tan
enormes, i amb un territori tan adequat per ser audaços en
aquest punt, no parteix pel camí de les energies renovables,
no ho farà cap comunitat en tot el planeta. Tan solidari és el
0,7% com la substitució de combustibles fòssils per energies
renovables. Si hi ha algú amb dret a contaminar més, no
som precisament nosaltres. Aquest és possiblement el pla
sectorial pendent on més fàcil i avinent seria la reconciliació
entre ecologia i economia de què parlàvem.
 

No és tan senzill en el més emblemàtic i imminent dels
límits al creixement que ens mostren aquestes illes: l'aigua,
el recurs dels recursos. No crec necessari repetir les
crítiques que gairebé tothom comparteix sobre la manca
crònica de planificació en aquesta comunitat autònoma des
dels temps de la preautonomia; però aquest és el cas on amb
més urgència s'ha d'actuar sobre la demanda, en lloc
d'augmentar l'oferta per sistema. Caldria revisar les
conduccions, estimular l'estalvi domèstic, paralitzar els
camps de golf, posar límits al creixement urbanístic i
turístic, i altres actuacions racionalitzadores. Aquestes són
les mesures més elementals i sensates que s'han de prendre,
abans de pensar en dessaladores, transvasaments, etcètera.
Perquè ni tan sols amb dessaladores i transvasaments es pot
continuar amb la política actual de fer com si no passàs res.
Fugir cap endavant no és la solució. Hauran de passar molts
d'anys i canviar molt les tendències climàtiques i les idees
polítiques perquè les Balears no tenguin a punt de caure
sobre el seu cap la llosa de la manca d'aigua.

Posar fre a l'augment del consum d'aigua, o reduir el
volum de residus, o impulsar l'estalvi energètic no és fer
política petita o de segona categoria, sinó que és fer política
grossa, important. No són gestos per a una campanyeta
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publicitària ni brindis al sol. Ja sé que el Partit Popular, que
tenia previst conduir les Balears cap a un segon boom de guanys
fàcils com els dels anys seixanta, no s'esperava haver- se
d'ocupar de coses tan insignificants com l'aigua o els residus, i
menys encara que es convertissin en obstacles insalvables. Per
això viu aquest conflicte entre economia i ecologia. Per això
s'adverteix l'absència d'un projecte polític de futur per a les Illes
Balears que vagi més enllà que deixar que els que guanyen
molts diners continuïn guanyant molts diners.

No em podran negar que bona part de les grans qüestions
que han passat per aquesta cambra i que hi passaran, giren al
voltant del medi ambient, i que no ho tenien previst. En
definitiva, l'estat d'aquesta comunitat autònoma és insostenible,
inviable a llarg termini, i no tan sols des del punt de vista
ambiental de la meva exposició, hi podríem afegir el laboral i
el social. Si el model econòmic és insostenible, els seus llocs de
feina desapareixeran en el futur. Per sort, de cada dia és més
petit el sector que diu que protegir el medi ambient perjudica els
llocs de feina, i cada dia creix més que veu que no protegir el
medi ambient impedeix la continuïtat i estabilitat de molts de
llocs de feina. Un turisme amb més qualitat, una expressió que
omple moltes boques, només podrà ser realitat si és un turisme
de menys quantitat, si s'emmarca en un conjunt equilibrat
d'activitats econòmiques, si respecta els límits ecològics, i si els
poders tenen una gran cura per l 'impacte social que causa. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. President, té vostè la paraula.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Cristòfol Soler i
Cladera):

Gràcies, Sr. President. Sr. Balanzat, jo en primer lloc i d'una
manera general m'agradaria fer-li notar, m'agradaria fer-li veure
que jo aquí en aquesta cambra no venc a demanar xecs en blanc
a ningú, a ningú, ni als grups d'oposició, ni tan sols al grup
parlamentari que em dóna suport, perquè la política de xecs en
blancs crec que avui en dia, a un sistema democràtic com el
nostre, no és oportuna ni convenient, ni entronca amb els
principis democràtics bàsics.

Jo crec que de la visió que vostè fa a la que tenim nosaltres
hi ha diferencies importants. Ja sé que a vostès els sap greu, em
permetrà, però, les conclusions, les propostes, les idees, el que
vostès plantegen, en definitiva -i ho dic amb tota sinceritat- ens
durien a la tan gastada expressió del creixement zero, qüestió
per a la qual a nosaltres no ens hi trobaran mai, això ho tengui
clar. Nosaltres, Sr. Balanzat, som ben conscients que podem i
hem de compatibilitzar medi ambient amb economia, i el marc
adequat per fer aquesta compatibilització és precisament
l'esquema que vaig exposar: desenvolupament sostenible.
Aquesta, des del nostre punt de vista, és la clau de volta en tots
els nostres comportaments des del caire econòmic, No tengui
cap dubte que aquesta qüestió la tenim perfectament assumida,
i va ser un dels fils conductors de la meva intervenció d'ahir.

Sobre la qüestió de la fragilitat, qüestió de recursos, també
un altre punt el el qual no podrem compartir mai és la manera
-i ja ho feia a una intervenció uns dies anteriors un altre
portaveu d’un altre grup d’oposició-, nosaltres mantenim una
diferència concreta en aquest tema. Nosaltres pensam que el

territori sí que l’hem de tenir en compte com un recurs
limitatiu del creixement. Això ho tenim perfectament
assumit, perquè fins i tot des del punt de vista economicista,
qualsevol persona sap que a unes illes precisament el
territori és un recurs escàs, i és una qüestió que s’ha de tenir
assumida també un els plantejaments que dugui a terme el
Govern.

No puc compartir amb vostès, i no ho compartesc de cap
de les maneres, el plantejament de l'aigua com a factor
limitatiu del creixement, perquè no ho és aquí ni ho és
enlloc. Avui en dia, pel que fa a l'aigua, hi ha tecnologies
que permeten que aquest recurs sigui ampliable; com és
lògic, no hi són amb el territori, amb l'aigua sí. Jo crec que
hem de ser realistes, hem de ser conseqüents, i hem de saber
posar les coses en el seu 
just punt de mira.

Plans sectorials: En primer lloc m'agradaria entrar abans
en el tema de les directrius d'ordenació del territori. Feia
l'alAlusió que el conseller d'Obres Públiques deia que no són
una panacea. Jo mateix vaig dir que les directrius
d'ordenació del territori són extremadament importants, però
llavors hi ha d 'ha ver un desplegament normatiu concret,
que això és el que té previst dur a terme el Govern de la
Comunitat Autònoma. És a dir, no anem a contemplar d'una
manera pura, aïllada, el que són les directrius d'ordenació
del territori; anem a contemplar-les també amb plans
especials, contemplar- les conjuntament amb la Llei de
costes, amb la Llei d'espais naturals, amb la Llei del sol,
amb el Pla d'ordenació de l'oferta turística, etcètera. És a dir,
també hi ha tota una sèrie de planificació; ja n'hi ha en
vigor, com és la de ports esportius, hi ha el Pla d'ordenació
de l'oferta turística a Mallorca ja aprovat, hi ha una sèrie de
plans que també tenen aprovacions inicials, les directrius del
Pla d'ordenació hidrològic -que, per cert, es canvia la
prioritat, és a dir que, com és lògic, l'aspecte agrari passa
per davant l'aspecte de l'oci- el Pla de carreteres, al qual ja
he vengut manifestat al llarg d'aquests mesos que
s'acceptaran una sèrie d'alAlegacions tenint en compte aquest
tipus de projectes que consumeixen, des del nostre punt de
vista, potser no del seu, indubtablement nosaltres hem
d'anar a cercar sempre un equilibri. Vostès poden adoptar
una postura més exagerada, però des del nostre punt de vista
en aquest sentit es podran admetre alAlegacions, fins i tot a
projectes concrets, que suposin un excessiu consum de
territori. En aquesta qüestió ho tenim perfectament clar. 

Pla de canteres, plans especials ... és a dir que hi ha tota
una sèrie de planificació aprovada inicialment. Hi ha també
una sèrie de planificació en aquest moment en marxa, com
pot ser el Pla territorial de la Mancomunitat del Pla de
Mallorca, n 'hi haurà un posteriorment a la zona del
Raiguer. En definitiva, les directrius són un instrument,



DIARI DE SESSIONS /  Núm. 12 / fascicle 2 / 24, 25 i 26 d'octubre del 1995 369

tenen la seva importància, són uns criteris importantíssims, però
al mateix temps s'han de desplegar amb altres actuacions
concretes. 

Tema de ses Salines: ha tornat el tema recurrent sobre
aquesta qüestió. A vegades un que el sent, pareix que estam a
una comunitat autònoma estranyíssima. Jo he de recordar que
som de les comunitats autònomes que tenen més espai protegit
de totes les de l'Estat espanyol, al voltant del 40%. Amb el tema
de ses Salines, el Govern ha plantejat un recurs, aquesta cambra
també ha plantejat un recurs. M'agradaria centrar una miqueta
més aquesta qüestió. El Govern de la Comunitat Autònoma, Sr.
Balanzat, serà reivindicatiu amb el seu contingut competencial.
Per determinades postures o en determinades concepcions, però
no en la nostra, a vegades es pot entendre que el fin justifica los
medios. No és el nostre cas. Nosaltres sempre tendrem clara la
defensa de l'àmbit competencial de la nostra comunitat
autònoma. I la protecció de la natura en aquesta terra serà la que
el Parlament de les Illes Balears acordi. Això sí que ho tenim
claríssim, perquè la primera prova d'autonomia passa per
respectar precisament aquesta institució aquí on estam, el
Parlament de les Illes Balears, la cambra que representa el poble
de les Illes Balears. En aquesta qüestió nosaltres sempre anirem
endavant. I crec que tan positiu és que plantegi recurs el
Govern, com que el poble de Balears a través d'aquesta cambra
presenti també el corresponent recurs.

Continua insistint amb els camps de golf, i no fa menció, per
exemple ... li agrada treure les notes més negatives. Jo tenc ben
reconegut que aquest és el paper de l'oposició. Jo vaig
manifestar d'un manera clara, contundent i precisa ahir a la
meva intervenció que en relació amb els camps de golf en
aquest moment hi ha quatre camps de golf que empren aigua
d'extracció, que la previsió que tenim és al llarg del 96 fer les
oportunes concessions d'aigües provinents de depuradores, i
posar com a fita límit el 97. Es a dir, que del 97 el propòsit que
tenim, i em referesc concretament a aquests quatre -perquè amb
els que no tenen autorització, com és lògic, s'ha d'actuar d'una
manera contundent- aquest quatre que tenen autorització, la
línia de conducta, les previsions que tenim nosaltres són ben
concretes: com a fita límit el 97 per continuar emprant aigua
d'extracció. 

Quant a substitucions energètiques, plantejarem d'una
manera raonada el Pla energètic de la Comunitat Autònoma. El
que passa és que aquí també, indubtablement, hi haurà qüestions
que ens aproparan, qüestions que ens allunyaran, hi haurà punts
que podrem tenir a veure en comú. El pla energètic que està
elaborant, que té pràcticament ultimat la Conselleria d'Indústria
i Comerç; té en compte les qüestions d'energies alternatives;
ara, hem de posar la qüestió de les energies alternatives en el
just termini, és a dir, no hem de preveure, no ho hem de fiar tot,
no ho podem fiar tot -que per ventura és el que voldrien vostès-
a les energies alternatives. La societat no està en condicions per
acabar tothom emprant plaques d'energia 
solar, per exemple. Es pot anar a fer una introducció gradual,
que en aquest tema ens hi trobaran. Ara, a vegades pretendre
-que es dedueix del seu discurs- generalitzar d'una manera total
i absoluta; a nosaltres en aquest sentit no ens hi trobaran. 

Quant al transport, ha fet una observació ja sobre projectes
de carreteres o d'autovies que puguem contemplar, que fan un
excessiu consum de territori, que en aquest sentit la nostra
postura és clara. Ara, també aquí tornam estar una altra vegada

als posicionaments. Nosaltres pensam que és necessari dins
l'illa de Mallorca en aquest cas tenir una autovia concreta
des de Palma a Manacor, i en aquest sentit actuarem, perquè
també hem de respondre a la necessitat de la població pel
que respecta a la infraestructura de transports. Estam als
anys 90, i hem d'actuar també en conseqüència a l'època que
estam. No hem d'anar a plantejar qüestions utòpiques o
qüestions bucòliques. 

Absència de projecte polític de futur: Contemplat des de
la seva visió política em pareix perfectament lògic i
raonable que vostè pugui entendre això. El que passa és que
jo entenc que vostès ni projecte polític de present, tan sols.

I m'agradaria al final, a manera de tancament d'aquesta
primera intervenció en relació a la seva actuació, dir que jo
respect la seva postura política, com les respect totes. Som
conscient que el moviment ecologista té un pes important en
l'aspecte de conscienciació de la ciutadania. Els aplaudesc
en aquest sentit. Ara, també hem de ser conscients que
també hem de ser conscients que hem de poder dur a terme
les actuacions per mantenir una economia, i aquí és on hi
pot haver una separació més ampla i més concreta. Però jo
a vegades he de dir que hi ha plantejaments dels seus que no
comprenc de cap de les maneres, quan callen davant
actuacions concretes que es puguin fer, per exemple, a ses
Salines; o aquí, a l'illa de Mallorca, per posar un exemple
que jo visc molt sovint, però molt sovint, i és -i ho dic amb
tota sinceritat- jo pens que una de les obres que més impacte
ecològic ha tengut a l'illa de Mallorca, i qualsevol persona
que pugui fer una volta per la badia d'Alcúdia i pugui veure
també la costa des de la mar; n'hi ha bastants, però una de
les més importants és la central des Murterar, a la qual el
moviment ecologista va estar absolutament callat.
Absolutament callat. 

Jo crec que no empren el mateix sedàs en les seves
actuacions, i crec que això fa que, sense cap dubte, a
determinats posicionaments els llevi una credibilitat. 

Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies. Torn de replica, té vostè la paraula per
un temps de cinc minuts. 
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EL SR. BALANZAT I TORRES: 

Gràcies, Sr. President. Hauré de resumir, perquè tenc poc
temps. Jo crec que efectivament la concepció del futur
econòmic ( ... ) d'aquesta comunitat és divergent entre els
senyors del PP i nosaltres. Vostès tenen la idea que l'única
manera de salvar aquestes illes és créixer, créixer i créixer, fer
més coses, fer més coses, i el que passa és que damunt el paper
parlen de qualitat, però després sempre a la practica ens trobam
amb la quantitat; sempre més coses, més projectes, més plans.

Vostè parla de desenvolupament sostenible, etcètera. Però
deu ser que a partir d'ara les coses tal vegada aniran d'una altra
manera. Fins ara, que és l'únic que podem jutjar, les coses no
han anat així. Els plans sectorials que s'han aprovat fins ara no
han servit per casar, per unir economia i ecologia, sinó tot al
contrario Per tant, nosaltres només ens remetem als documents
que hi ha i a la realitat. El POOT de Mallorca, que és l'únic que
està aprovat, no només redueix la possibilitat de fer noves
places, sinó que fins i tot permet que se'n facin de noves, encara
més noves places; per tant és una eina que servirà poc. 

Diu que la tecnologia amb el tema de l'aigua ho salvarà tot,
ho resoldrà tot. Clar, però resulta que aquesta tecnologia és
caríssima. Qui la pagarà, aquesta tecnologia de milers de
milions de pessetes? Abans s'haurien de solucionar altres coses,
amb l'aigua, arreglar les conduccions, etcètera. 

Jo continuu veient dos discursos diferents respecte de les
directrius d'ordenació del territori: el seu discurs, en el qual veig
que té molta fe en aquestes directrius d'ordenació del territori;
i amb el que ens deia l'altre dia a la comissió el conseller d
'Obres Públiques, que no hi tenia cap fe, i que pensava que
realment no servien per res. Continuu veient aquestes
divergències. 

Amb el tema de ses Salines, se'ls va plantejar mil i una
possibilitats de protegir ses Salines. Si per a vostès el problema
era únicament i exclusivament competencial en el tema de ses
Salines, se'ls va oferir la possibilitat de renunciar a aquesta via
del recurs, i poder assumir la titularitat i la gestió per part de
vostès, i no ho han volgut. Per tant és lògic que l'oposició
sospiti que alguna cosa rara hi ha darrere d'aquest recurs
d'inconstitucionalitat. Per tant, no ens acabam de creure això del
conflicte competencial. 

Amb el tema del golf, ens pareix molt bé que vostè digui que
d'aquí a dos anys els camps de golf s'hauran de regar només
amb aigües depurades, i no es podran utilitzar aigües
subterrànies. Ens pareix molt bé, però nosaltres anam més enllà,
nosaltres deim que no en volem més, de camps de golf; no en
volem més, no regats així O regats això, és que no en volem
més. Ja n'hi ha prou. No estam, com he dit abans, a una regió
centreuropea. 

Parla del Pla energètic, que és inviable utilitzar energies
renovables. Bé, però és que algun dia hem de començar. Sempre
amb l 'excusa que no ho podem fer, "no ho podem fer tot de
cop, ha de ser una cosa progressiva", mai no es comença a fer
res en tema d'energies renovables en aquesta comunitat. 

Després diu que és anacrònic, o que està desfasat el tema
de qüestionar les autopistes a llocs tan limitats com l'illa de
Mallorca. Jo només vull recordar que la tendència a tota
Europa, la nova tendència és a millorar el transport públic,
i a reduir i a desincentivar el transport privat, que és un dels
que més contamina, i dels que més provoca efecte
hivernacle. Per tant, estaria bé que fessin una volta per
Europa per aprendre un parell de coses. 

I després simplement vull dir que el nostre és un projecte
de futur; nosaltres ens estimam aquestes illes, i veim que
amb aquesta política ens quedarem sense recursos, ens
quedarem sense el nostre patrimoni; i d'aquest patrimoni és
del que vivim, i el que deuen voler els nostres turistes. 

Vostè ens parla que els ecologistes només criticam
selectivament. Jo li diré que això és fals, que els ecologistes
hem denunciat ajuntaments i qualsevol partit polític,
qualsevol institució, sigui del signe polític que sigui. Això
tradicionalment ha estat així, i vostè ho sap. Per tant, no és
una batalla particular i en exclusiva contra el PP. Si en
aquests escons verds no hi hagués consellers del PP, i fos un
altre partit, i fes una política antiecològica, evidentment el
criticaríem. Per tant, no ens vengui amb la història de
sempre, que "vostès només critiquen el que els convé",
etcètera. 

Dit això, simplement vull dir que, com ja he dit tantes
vegades, i continuu dient amb sinceritat, als Verds sempre
ens tendrà per colAlaborar perquè aquestes illes siguin
vertaderament sostenibles, però sostenibles de veritat, no
amb aquests creixements desorbitats de què vostè ens parla.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per tancar aquesta qüestió
oberta té la paraula el president del Govern de la Comunitat
Autònoma, el Sr. Soler.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Cristòfol Soler i
Cladera): 

Gràcies, Sr. President. "Créixer, créixer i créixer", diu el
Sr. Balanzat, "créixer, créixer i créixer". Pareix que no ho ha
llegit, pareix que no ho ha entès. A vegades, des de la seva
òptica, des de la seva postura pot ser lògic. Jo he parlat d'un
creixement qualitatiu en el marc d'un desenvolupament
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sostenible. Però, en fi, no he pretendre convèncer-lo, així com
vostè tampoc pot pretendre convèncer-me a mi. Les diferències
són importants, les diferencies són de calat. Jo, per exemple,
vostè em diu que viatgi; jo a vegades he viatjat per Europa, per
ventura no tantes com les que hagués desitjat, fins i tot a illes
europees importants, de zones nòrdiques, i aquests països que
volen ser els capdavanters en qüestions ecològiques, i que en
determinats moments ho són, tenen les xarxes viàries
importantíssimes, fins i tot en relació al territori la proporció de
xarxa viària superior a la que tenim a la pròpia comunitat
autònoma. Aquests plantejaments d'entrada dir "no fer autovia,
no fer autopista, perquè això és excessiu, perquè aixó és abusar
del territori", aixó avui en dia no ho entén ningú. Fins i tot jo
m'en record quan era més jove de la polémica que hi va haver
a Mallorca sobre la famosa construcció de l'autovia central. Hi
va haver una polèmica impressionant. Avui en dia ningú ho
discuteix, i avui en dia tothom és conscient que degut a les
exageracions que es plantejaren la societat va haver de patir un
retard en aquest sentit, un retard important. 

Jo no puc arribar, des de la meya óptica, a entendre
plantejaments seus. És lògic, aposta estam a un Parlament, el
debat és el normal, i en aquest sentit cadascú, com és lògic, ha
de mantenir les seves postures. Hi pot haver aproximacions; ara
bé, també és important mantenir els principis, mantenir les
previsions de cadascú. 

També es nota que no va escoltar o no va entendre el meu
discurs. Precisament una de les qüestions de que, dient en bon
mallorquí, vaig bravejar va ser que l'any 94 í la previsió pel 95
denoten, en base a anàlisis econórniques serioses, un creixement
qualitatiu, on per primera vegada en una sèrie d'anys fins í tot
un sector com l'industrial, que era un sector que sempre havia
anat a la baixa, per primera vegada en bastants d'anys té un
creixement, no exagerat, un creixement minso, però un
creixement important, i cree que denota un canvi a la nostra
estructura económica, o pot apuntar un petit indici de canvi
aquest major dinamisme que té en aquests moments el sector
industrial. 

No ho fiam tot a les energies alternatives. Crec, Sr. Balanzat,
i ho dic amb tota sinceritat, que el pitjor favor que podríem fer
al nostre poble seria entrar en esquemes fiant totes les qüestions
a les energies alternatives. Hem de ser conscients que hi haurà
un percentatge importantíssim que no es podrà fiar a les
energies alternatives. Això crec que ho tenim clar tots; a
vegades pareix que vostés no ho tenen clar, tenc la sensació que
no ho tenen clar.

Tancaré una vegada més amb ses Salines. Jo crec que a un
estat dernocràtic, de dret, s'han de plantejar les qüestions dins
un marc constitucional. Si la nostra comunitat autònoma manté
que una competencia és seva, a ningú no li ha de preocupar que
s'empri la via constitucional adequada, acudir al Tribunal
Constitucional. És el normal a un estat democràtic de dret. Serà
el Tribunal Constitucional el que determinara; i sense cap dubte,
com és lògic, tots ho acatarem. 

Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sr. President. Té la paraula la Sra.
Diputada Maria Antònia Munar. 

LA SRA. MUNAR I RIUTORT: 

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats, Molt
Honorable President del Govern balear. Tres mesos després
de la seva investidura com a màxim representant de
l'autonomia balear, vostè està atrapat i captiu. Me l'imagín
dins una teranyina que cada vegada que vostè vol fer una
passa endavant està més atrapat i més captiu. Atrapat i
captiu en l'entramat d'interessos particular que han estat
teixits a l'ombra d'alguns dels membres del Partit Popular
que fins ara han governat aquesta comunitat, i també atrapat
en una estratègia, l'estratègia del Sr. Aznar, que passa per
prohibir a tots els responsables autonòmics de prendre cap
decisió que pugui entorpir el seu ascens cap a la Presidencia
del Govern de l’Estat. 

Amb aquestes circumstàncies és impossible que vostè
ahir pogués fer un plantejament polític amb una mínima
garantia de credibilitat. I ens va llegir un programa en que
vostè volia ser més que ningú. I  m'explicaré, perquè vostè
és una persona senzilla: Volia ser més social, més
ecologista, més dogrnàtic, en definitiva quan vaig escoltar
el programa, vostè a Unió Mallorquina ens passava, i de
rnolt, per l'esquerra. 

La imatge que reflecteixen aquests tres primers mesos
del seu govern, analitzats al seu discurs en profunditat, és el
d'un govern inactiu, un govern que ha de guanyar-se la
presència en els mitjans d'informació a través de visites
institucionals que estan avui per avui buides de contingut,
sense uns objectius prefixats, poca intervenció
parlamentària, la qual cosa pareix un cert menyspreu cap als
mecanismes de control democràtic; les sessions
parlamentàries es fan els plens tots en un dia a la setmana,
perquè així se'n parla menys ... 

Per una banda, Sr. Soler, damunt vostè recauen avui per
avui dubtes, compromisos, hipoteques, per descomptat dels
seus antecessors, i no té altra alternativa que mantenir
aquella xarxa especulativa que, avui per avui i durant molts
d'anys, ha orientat la política autonómica dels darrers anys
d'aquest país. Damunt seu, Sr. Soler, recauen ara les
conseqüències d'una societat que està fonamentada en
l'especulació, en la qual membres del seu govern, membres
que vostè manté en els seus càrrecs, encara avui per avui,
perquè no s'han produït destitucions, es relacionen
directament amb determinats escàndols, amb finançaments
irregulars, sospitosos, amb tractes de favor; i només per
anomenar, perquè estic convençuda que les persones que em
seguiran en els discursos en tornaran parlar, hauríem de
recordar temes com Bon Sossec, túnel de Sóller, Brokerval.
Vostè està avui per avui encara, Sr. Soler, sota sospita. 

Per una altra banda, vostè no té model autonòmic. Això
és conseqüència, com he dit, de la manca de definició del
seu partit a nivell d'estat pel que fa a l'Estat de les
autonomies. I tot això perquè vostès avui per avui no tenen
una voluntat de ser, la voluntat de l'afirmació de la pròpia
identitat, que és base de tot autonomisme. Els manca visió
de país, els manca un concepte global de la manera com han
de ser les coses i de les particularitats que caracteritzen
aquesta comunitat autònoma, tant a niveIl geogràfic com a
nivell històric, com a nivell cultural. 
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Vostè va dir ahir que la paraula clau i fonamental del seu
discurs era l'esperança. Idò nosaltres precisament vàrem perdre
les esperances de renovació política que vàrem depositar en
vostè en el seu discurs d'investidura, quan es va comprometre
a defensar un model autonòmic ple que pogués assolir el
reconeixement com a veritable autonomia històrica la de la
nostra comunitat. Nosaltres no pensàvem en absolut en aquell
moment, quan vostè afirmava que volia aquesta autonomia
històrica, que això fos una simple manifestació sense cap tipus
de traducció política. Tampoc no ens pensàvem que, arribat el
moment de demostrar la vocació autonomista del seu partit,
acabassin traint, com així ho varen fer, les nostres aspiracions
d'autogovern votant en contra de la reforma de l'Estatut
d'Autonomia, un estatut que tan sols al cap de molts d'anys ens
feia justícia. Així vàrem poder comprovar que vostè és incapaç
de poder controlar estrictament i eficaçment els destins
d'aquesta comunitat autònoma. 

Ja li vàrem dir en el seu moment, en el moment de la
investidura, que nosaltres, Sr. Soler, les divergències internes
que vostè pugui tenir en el Partit Popular aquí, a les Illes
Balears, ens preocupaven molt poc. Ara bé, aquests conflictes
avui per avui han traspassat les seus del seu partit, i s'instalAlen
dins les institucions autonòmiques, dins les nostres institucions,
i això entorpeix les aspiracions del nostre país. Diuen que la
política no és més que el conjunt de raons per obeir i de raons
per sublevar-se davant l'actitud contraria o, a un moment
determinat, davant d'una actitud que no ens pareixi justa. 

Doncs, senyors del PP, vostès s'havien d'haver sublevat
davant l'actitud del PP estatal, quan a un moment determinat
varen dir no a la reforma de I'Estatut d'Autonomia. Però vostès
no es varen sublevar, sinó que varen optar per la postura més
còmoda: l'obediència cega als desitjos del seu líder
inqüestionable, el Sr. Aznar, que ha d'arribar a president de
l'Estat espanyol. Gràcies a vostè, ara en aquests moments a les
Illes Balears només som una demarcació administrativa, un
àmbit de gestió, res més. S'han rebaixat de tal manera els
continguts competencials, i sobretot l'aplicació a fons, una
aplicació de veres de les poques competències que tenim a les
Illes Balears, que avui per avui som una superprovíncia que es
limita únicament a gestionar aquelles competències que no
impliquen massa problemes. 

En aquest context, Sr. Soler, és impossible pretendre, com
vostè va intentar ahir en el seu discurs, convèncer- nos que el
vot contrari del PP a la reforma de l'Estatut al Congrés dels
Diputats no ha estat cap perjudici per a la nostra comunitat, ca!
el millor que ens podia passar. És impossible pretendre fer-nos
creure que l'autonomia és viva i és una realitat que tenim dins
la mà, com va dir vostè textualment. Això com a llicència
poètica és una afirmació correcta, però la veritat és que com a
màxima expressió de l'essència autonomista, ens permetrà que
jo també faci una llicència, i digui que és una autèntica
bajanada. L'autonomia balear necessita solucions pràctiques al

fet diferencial, i no necessita de filosofia sobre els nivells de
consciència autonòmica. 

Davant aquesta realitat, vostè té la responsabilitat
política i moral de plantejar altres formes d'aprofundir a
l'autonomia. I no basta amb corresponsabilitzar la població
en general d'aquesta responsabilitat, com si la manca de
consciencia autonòmica pogués justificar el vot del Partit
Popular, que diu no a l'Estatut d'Autonomia. Sr. Soler, si
estudiàs més i passejàs menys -el meu antecessor l'ha enviat
per Europa, jo l'envio que aprofundeixi i estudiï- ahir, en
comptes de dibuixar un retrat de política provinciana, en
que de qualque manera ens repetia paraules del que ja
estàvem acostumats amb el seu antecessor, d'aprofundir a
l'Estatut, que hem de fer i aconseguir tot allò que es va dir
al pacte autonòmic; ens hauria exposat un pla, un pla que
contemplàs la pluralitat de desenvolupaments possibles que
hi ha a la nostra constitució, les vies de què mai s'ha parlat
aquí, de l'article 150 i 151, a més del 143; les possibilitats
que ofereixen les diferents interpretacions autonòmiques
emeses pel Tribunal Constitucional. Qualcú del Govern s'ha
preocupat mai de quin significat, de quines implicacions
tenen aquestes sentències? Crec realment que no. 

L'heterogeneïtat autonòmica és el principi constitucional.
Ningú no hi pensa, en això. Potser si hagués estudiat més
sabria que existeix un possible desplegament alternatiu de
l'Estatut, però no en parlam, d'això. Fins al moment en que
vostè personalment, com a màxim dirigent autonòmic, no
trobi aquest punt d'equilibri entre la generalització
autonòmica i el tracte especial que algunes comunitats
històriques requerim, de veres que tendrà un deute
impagable amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
I la història d'aquest país el silenciarà el mateix que ahir
varen fer els seus diputats, i que avui tan ridículament han
volgut corregir. La història no li corregirà.... 

(Renou de fons) 

No, a més d'incorrectes, piquen de peus, Això és propi
de ja saben què.

 
EL SR. PRESIDENT: 

Per favor, deman que es mantengui l'ordre en aquesta
sala. 

LA SRA. MUNAR I RlUTORT: 

Sr. Soler, si vostè és avui el principal responsable del
rang autonòmic, és a vostè a qui correspon cercar el remei,
posant l'èmfasi en aquests elements d'heterogeneïtat que,
malgrat la generalització, contempla la nostra constitució.
No volem el que el seu partit ens diu des de Madrid, de "tots
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iguals", perquè no tots som iguals. És amb aquests elements
d'heterogeneïtat amb que es mesuren els nivells de la nostra
autonomia, i que constitueix el grau d'aplicació de l'Estatut. El
sostre que reclamam és, com hem repetit ja en diverses ocasions
en aquesta cambra, un autogovern, amb un ampli marge per a
les decisions polítiques pròpies. Volem decidir per nosaltres
mateixos, perquè això és l'autonomia. L'autonomia no és la
descentralització administrativa, sotmesa constantment a un
erosionat i desconfiat control, tant per part de l'administració
central a l'autonòmica, com per part de l'autonòmica a la
insular, com vostès pretenen. 

De l'aplicació estatutària els consells insulars esperam que
faci efectiu una vegada per totes l'article 39, del títol tercer, de
l'Estatut d'Autonomia. Ahir vostè va manifestar novament la
seva voluntat específica de fer efectius diversos traspassos per
l'any vinent, notícia que els representants dels consells insulars
haguéssim hagut de rebre amb una gran satisfacció, si no fos
perquè aquesta vocació no es palpa en absolut en el seu grup
parlamentari. A la primera Comissió Tècnica Interinsular el
Partit Popular es va oposar a un dels traspassos més importants,
que era indiscutible per aquest article 39, que era el tema
ferroviari, els trens. Els trens estan dins Mallorca, no van a
altres illes; a Menorca i Eivissa en aquests moments no hi
tenien. El Consell Insular estava disposat a fer una important
inversió en aquesta matèria, cosa que vostès no faran. En canvi,
lluny de dir sí, varen dir no, i varen tenir una actitud totalment
prepotent, varen voler la Presidència, la Vice-presidència, la
Secretaria de la Comissió, i varen tenir en tot moment una
actitud d'allò menys consensuat que sigui possible. Per això, Sr.
Soler, no ens parli de colAlaboració ni de cooperació amb els
consells insulars. Primer crec que és important que solucioni
amb el seu propi grup, perquè de veres que el seu grup no fa el
que vostè ens diu i ens predica.
 

Durant aquests darrers temps hem dedicat una atenció
preferent a l'Estatut d’Autonomia, però cal també referir-se al
procés de traspassos que està en aquests moments  encallat per
un motiu essencial: la manca d'habilitat negociadora del seu
Govern, que durant aquests mesos ha tengut una sola entrevista
amb el ministre d'Administracions Públiques, Sr. Lerma, i amb
uns resultats vergonyosos. La conclusió va ser "la relectura
conjunta de los estatutos en todas las comunidades de la vía lenta",
i que de moment no ens soluciona cap problema, perquè crec
que en aquesta comunitat, tots els aquí presents almanco, sabem
llegir perfectament, i no necessitam de l'ajuda de cap ministre
per rellegir el nostre estatut. Per altra part, competències com la
de la Universitat i de I'Inserso pareix que no vénen perquè el
Govern ho ha refusat. 

Per tant creim, Sr. Soler, que s'imposen menys passeigs per
Mallorca, Menorca i Eivissa, i més per Madrid perquè
desgraciadament és on es cou el brou. S'imposa també restablir
converses amb el Govern central perquè és important, i no es
tracta de discutir una competència o una altra, sinó de parlar del
marc competencial que es contempla a l'Estatut i a l'autonomia.

El balanç, Sr. Soler, que vostè va presentar ahir sobre
l'actuació del Govern balear durant aquests mesos, ha posat en
evidencia l'escassíssim marge que vostè té d'actuació, a pesar de
tenir una majoria absoluta. Supòs que l'amenaça de dissidències

internes ha exercit un paper importantíssim dins el Partit
Popular i dins el seu propi grup. Vostè va parlar de
renovació. L'objectiu principal de renovació política que
vostè va anunciar al seu debat d'investidura jo crec que no
s'ha complert, i s'ha limitat a anunciar girs conjunturals,
mogut per la necessitat de complaure determinats sectors
polítics i socials que de qualque manera necessitava. Però
veim que aquests canvis, i si ho analitzam, crec que fins i tot
vostès em donaran la raó, quan parlen de gir en política
lingüística: Vostè a un discurs d'investidura parla de gir en
política lingüística, fa moltes promeses, fins i tot diu que
llevarà l'ordre Rotger; però en definitiva el que veim poc
temps després és que l'han fet tornar enrere, que s'ha
nomenat un director de política lingüística que el primer que
fa és anunciar la possibilitat d'una televisió autonòmica, i tot
d 'una surt el conseller i el president dient que d'això no hi
ha res; que de qualque manera l'aplicació del català dins el
tema administratiu, que és el més lògic del món, el seu
partit li diu que d'això res. I no entenem per què s'hagi
tornat enrere, anulAlant fins i tot el decret de l'ús oficial de
la llengua catalana que existia dins l'àmbit de
l'administració, que era una aportació d'Unió Mallorquina
en els seus anys de govern; i en definitiva, en lloc d'anar
endavant pareix que anam enrere.
 

Reducció dels càrrecs públic: Això és el quid de la
qüestió. Vostè del moment de l'assumpció de la seva
presidència ...

EL SR. PRESIDENT: 

Acabi, Sra. Munar, que ja s'ha excedit en més de dos
minuts el temps que li correspon. 

LA SRA MUNAR I RIUTORT: 

És molt estricte, Sr. President, amb mi. 

La veritat és que vostè es va comprometre a reduir els
assessors. El nom assessor significa eventual, i és ver, en
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aquest apartat vostè ha reduït de 33 a 23 el nombre d'assessors,
però vostè no parla d'altres possibilitats que sap perfectament
que existeixen. I sobretot, com ens explicam que persones que
en aquests moments necessiti per al seu suport parlamentari,
com el Sr. Riera, president de la Comissió d'Esports d'un temps,
com el Sr. Ribas de Reina, antic president de la comissió de
recursos humans, ara estiguin com a coordinador d'esports o
com a assessor d'obres públiques, o el Sr. Guillem Vidal,
ex-senador d'aquesta comunitat, que ara és conseller, no se sap
massa bé per què, d'agricultura. Curiosament els tres són uns
càrrecs d'assessors de competències traspassades o en vies de
traspàs als consells insulars. Es traspassen les competències i
augmenten el nombre de càrrecs. Poca matèria, afortunadament
per a nosaltres, els quedarà per assessorar en aquests temes en
què els han nomenat. 

És ver que vostès han reduït el nombre d'alts càrrecs, és ver,
com a tal nom; però vostè sap perfectament que han augmentat
els funcionaris interins, els gerents de fundacions, els
coordinadors de qualsevol matèria; i vostè sap que s'han produït
fets fa molt poc temps que, com a mínim, m'ha de reconèixer,
Sr. Soler, que són sospitosos. Com un senyor que ha quedat fora
de colAlocat com a batle d'un determinat municipi seu, ara
casualment ha de ser el gerent de la Fundació Illes Balears? No
em digui que, com a mínim, no és això sospitós. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sra. Munar, jo la crid a la qüestió, perquè ha de concloure en
trenta segons aquesta intervenció. 

LA SRA MUNAR I RIUTORT: 

Dos minuts, Sr. President. 

Podíem parlar també d'ex-conse!lers: Forcades, Saiz, Tur,
Pere Morey ... Tots estan recolAlocats, Sr. Soler. Pot explicar-
ho, això?

Podríem parlar també del Pla de carreteres, havien de fer la
de Palma a Manacor i Inca a Alcúdia, va sortir a tots els mitjans
de comunicació. Ara resulta que de la d'Inca a Alcúdia ja no en
deim res; i que la de Palma a Manacor passa per Llucmajor,
Campos i Felanitx.

Aquests eren els compromisos que vostè va formular en el
seu debat i en el seu discurs d'ahir, i jo li hagués parlat sector
per sector, de tot el que nosaltres creim que s'hauria de fer en
diferents temes, com economia, com indústria, com agricultura,
i que vostè ahir va passar per damunt, igual que en turisme, un
tema importantíssim en que no va aprofundir en absolut. Crec
que tendré oportunitat a la replica de parlar d'algun d'aquests
temes. Vull dir-li que estam satisfets que en ordenació del
territori pensin definitivament dur endavant les directrius, que
nosaltres creim com a partit que les Illes Balears han de ser
governades principalment i no subsidiàriament pel Govern
balear. Vostè, Sr. Soler, té aquesta responsabilitat. Volem un

estatut aplicat i interpretat des de la mateixa voluntat que el
va fer en el seu moment possible, i que necessitam una
ràpida solució als traspassos pendents, com també en el
tema del finançament. 

I per acabar, per concloure aquest discurs, em permeti
fer-li unes preguntes molt concretes: Què vol dir vostè quan
parla d'identitat institucional, d'identitat socioeconòmica, o
d'identitat cultural? Jo tenc la meva pròpia interpretació,
però m'agradaria equivocar-me i que em pogués unes
respostes a aquestes preguntes. 

Per acabar, Sr. Soler, li voldria dir de qualque manera
que en política és molt important viure com un pensa i mai
no pensar com sobreviure, i avui per avui, el seu govern, Sr.
Soler és un govern que només pensa en sobreviure. Sr.
Soler, sigui valent, desfaci's d'aquests lligams i d'aquests
entramats que el fermen i que han estat anys i anys els
autèntics problemes d'aquesta comunitat. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sra. Munar, per tercera vegada, per tercera vegada, li crit
l'atenció ... 

LA SRA, MUNAR I RIUTORT: 

Gràcies, Sr. President, per la seva paciència. 

EL SR. PRESIDENT: 

... perquè ha abusat precisament d'aquesta paciència, i
vostè ho sap.
 

Sr. President, té vostè la paraula. 

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Cristòfol Soler i
Cladera): 

Gràcies, Sr. President. Sé que no és el lloc oportú, però
començaré per les paraules darreres que deia: "és l’hora dels
fets", hi estic totalment d'acord, venim a fer un balanç de 89
dies, crec que d'altres institucions també seria oportú que es
pogués fer un balanç de 89 dies.

Atrapat i captiu. No m'estranya, Sra. Munar, no
m'estranya. A vegades hi ha persones que tenen tendència
a projectar la seva pròpia posició personal. Qui està atrapat
i captiu és vostè, sí, atrapada i captiva a la institució que
presideix, atrapada i captiva, no m'estranya que vulgui
traslladar-me, a mi també, aquesta situació, jo no la tenc, no
em senti ni atrapat ni captiu. 

Vostè també em parla, Sra. Munar, d'esquerres, que li
passam per l'esquerra, indica que creu que el Partit Popular,
després de la meva intervenció, supera UM per I'esquerra.
En realitat, Sra. Munar, vostè en sap més que jo,
d'esquerres; encara no l'he vista a cap acte, a cap ocasió o a
cap fotografia en els diaris on vostè es trobi tota sola,
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sempre la hi he vista acompanyada del Sr. Triay o d'un altre,
sense que mi'hagi fixat on se situa vostè i on se situa el portaveu
socialista, per exemple, no sé qui està a la dreta, no sé qui està
a l'esquerra, procur no recordar-ho. Sincerament, he de
reconèixer que, pel que fa a l'esquerra, vostè, ara com ara, té
més coneixements que jo sobre aquesta qüestió, això sí que li he
de reconèixer; jo crec que l'oportunitat diària, el dia a dia, li
brinda tenir bastants més coneixements sobre aquesta qüestió.

No tenim model autonòmic. Potser que les paraules de la
meva intervenció no s'hagin escoltat massa bé. Crec que he
deixat bastant clar que la voluntat del Govern és la de dur a les
Illes Balears el sostre autonòmic. Evidentment, també he
ressaltat que aquest procés s'ha de fer de manera progressiva i
amb normalitat, però també sense pauses i sense descansar.
Torn a fer una cridada en aquest sentit a la responsabilitat,
responsabilitat que, des de la meva òptica, des del meu punt de
vista, s'ha de traduir en una voluntat de consens, consens entre
aquells que representam el poble de les Illes i consens amb els
interlocutors de l' Administració central, i no veig altre camí, li
ho dic amb tota sinceritat, per desenvolupar d'una manera ferma
i sòlida un projecte autonòmic dins el qual s'ha d'integrar la
societat civil. Sra. Munar, quant a model autonòmic, quant a
actuacions en aquest sentit, més clar ja no ho puc ser. Vaig
posar l'exemple de passades experiències. De res serveix en
determinats moments plantejar  una postura, una proposta de
reforma de l'Estatut, veure com per part de cert sector es mostra
la disconformitat, en conseqüència, a través d'altres majories,
pujar el llistó, es remet a Madrid i passa el que passa. Jo crec
que en aquest sentit el que és important és que quan es plantegin
postures d'ampliació de marc competencial, d'aprofundiment en
l'Estatut, crec que és una qüestió el suficientment important, tan
important que és configuració de país, que, des de la meva
òptica, des de la meva perspectiva, és important demanar
unanimitat, a vegades és mal de fer, però és important que hi
hagi un consens molt més generalitzat que el que hi ha hagut en
altres ocasions. Així de clar ho veig, així de clar ho tenc, i crec
que en aquest sentit han d'anar els esforços, tot allò altre poden
ser a vegades previsions, posicions, que, ho hem de reconèixer,
no són realistes. En relació amb la reforma del 91, vaig
expressar la meva postura, el Partit Popular, malauradament,
s'hi va abstenir, el PSOE, que és company de viatge seu en el
Consell Insular de Mallorca la va votar en contra. És a dir,
vostè, en aquest moment, està governant precisament amb els
que varen votar en contra de la reforma de l'Estatut
d'Autonomia en el Congrés de Diputats, i puc comprendre
l'actitud del Partit Socialista Obrer Espanyol en aquest tema,
perquè jo he de reconèixer que aquests avances que s'han de fer
en matèria autonòmica els contempl des d 'una perspectiva en
aquest moment més integradora, de més unanimitat, que la que
hi ha hagut fins ara. 

Diu que he perdut el temps visitant els pobles, visitant els
consells insulars. Cada persona té el seu esquema de
plantejament, és a dir, jo pens, i ho dic amb tota sinceritat, que
quan comença una legislatura és normal, és el més normal
d'aquest món, que el president de la Comunitat Autònoma,
acompanyat d'una representació de membres del Govern pugui
fer aquestes visites a cadascun dels municipis de la Comunitat
Autònoma, amb un objectiu: veure quines són les qüestions
concretes que els preocupen, tenir-ne en compte les
preocupacions més immediates i, determinades qüestions,
veure- les a l 'hora de fer planificacions de quatre anys de
legislatura. És a dir, jo pens molt en la planificació, pens molt
en l'estudi previ, també pens molt, i és una qüestió que he
volgut veure aquests dies, en quin tipus de respostes estan

donant els consellers d'una manera directa, sobre el terreny;
jo crec que això és important, que és ilAlustratiu, i, en
definitiva, crec que és bo que les institucions, és a dir, que
els representants de les institucions, perdó, sortim en
determinats moments de ca nostra i anem a fer aquestes
visites. Per ventura les he tengudes més bones de fer, perquè
som el president del Govern, he dit tal dia a tal conseller, tal
dia a l'altre, els consellers hi vénen, m'hi acompanyen; per
ventura he de reconèixer que vostè ho té més mal de fer,
perquè coordinar l'agenda de tres és més mal de fer, i com
que vostè hi ha d'anar acompanyada d'una manera concreta,
a vegades és mal de fer plantejar: "els dos que m'hi han d
'acompanyar, aquest dia no els va bé", i com el que és
adequat és que hi vagin tots tres, perquè és el que toca, no
n 'ha pogudes ver tantes, per ventura, com les que he fetes
jo, però és bo, vostè se n'adonarà, i, en les que faci,
s'adonarà que és bo sortir en aquest sentit. 

Que no hem tengut contactes amb l'Administració
central. Jo li he de dir que vaig ser molt optimista, i me'n
sent molt optimista, de la conversació que vaig tenir amb el
ministre Joan Lerma. És a dir, no vull pecar d'excés
d'optimisme, però jo vaig centrar bona part de la meva
intervenció o del meu diàleg amb el ministre en el tema de
la competència en matèria universitària, per intentar fer
entendre des de Madrid, perquè a vegades des de Madrid, en
això sí que podem estar d'acord amb vostè, es veuen les
coses d'una altra manera, que no era el mateix transferir a
Castella-Lleó la Universitat de Salamanca, per posar-ne un
exemple, que transferir a la Comunitat Autònoma de
Balears la Universitat de les Illes Balears, i sense haver
estudiat a Salamanca, això s'entén d'una manera perfecta. I
li he de dir que el ministre, en aquest tema, fins i tot en roda
de premsa posterior, hi va entrar, és a dir, que no només va
ser conversació amb jo, sinó que va manifestar públicament
aquest criteri, que hi ha una sèrie d'inversions a escometre
a la Universitat de les Illes Balears i que ell entén que s'hi
han de dur a terme, és a dir, jo crec que en aquest sentit, no
vull pecar d'excés d'optimisme, però, va ser positiva. I si ara
li hagués de fer un resum de tots els contactes que mantenen
cadascun dels consellers tant amb conferencies sectorials
com ja per a la qüestió concreta de les transferències, crec
que ens podríem allargar molt, crec que no és necessari
entrar-hi, el conseller d'Economia i Hisenda té plantejada
una compareixença al davant d'aquesta cambra per exposar
la postura concreta, per explicar com es troba en aquest
moment l'estat de les negociacions de les transferències que
hi ha pendents, i crec que en aquest sentit podrà quedar d
'una manera clara i rotunda expressat quin és la posició, hi
ha altres grups que han fet preguntes concretes al llarg
d'aquest primer període de sessions, ara, jo crec que el que
és lògic en aquest moment és poder tenir un debat ample
sobre la qüestió concreta de: en quin punt es troben les
transferències, quina via seguim i quines són les propostes
del Govern de la Comunitat en aquest sentit. Tant de bo que
d'aquest debat es pugui derivar una posició comuna de bona
part dels membres d'aquesta cambra, que es practiqui a
conseqüència d'aquest debat o del marc d'aquest debat la
teoria de l'aproximació, perquè crec, sens cap dubte, que és
una bona eina per avançar en el contingut competencial
concret d'aquests temes. 

Política lingüística. Jo, de política lingüística, en parlaré
poc, en parlaré poc perquè és una qüestió on consider que
hem de passar cada vegada més de les paraules als fets. En
aquest sentit, ahir mateix es va aprovar en el Consell de
Govern el projecte de llei que modifica la Llei de funció
pública, on s'introdueix la nostra llengua com a requisit, serà
debatut pròximament i entrarà en aquest mateix període de
sessions en aquesta cambra. En parlaré poc. A vegades
mi'agrada més actuar que no parlar, i en aquest sentit, a
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aquest tema hi arribarem, hi arribarem i més ràpidament del que
molta de gent pugui pensar. 

Quant a la reducció de càrrecs públics i assessors, jo crec
que allà on també podrà comprovar aquesta qüestió d'una
manera concreta i clara és en el projecte de llei de pressuposts
per a l'any 96, en podrem parlar, però tampoc no crec que vostè
tengui ... , com ho diria, per intentar-ho d'una manera un poc
calmada; bé, ho resumirem: batle de Sineu, ex-batle d’Alcúdia,
número un de Manacor. És mal de fer a vegades bravejar sobre
aqueixes qüestions. 

Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Molts gràcies, Sr. President. Torn de replica, per un temps
de cinc minuts, té la paraula la Sra. Maria Antònia Munar.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT: 

Gràcies, Sr. President. 

Sr. Soler, vostè ha fet un discurs de tirar pilotes a fora, no
pot defensar-se, no pot contestar-me les preguntes concretes que
jo li he fet i s'ha dedicat a dir-me les dificultats que podia tenir
jo. 

Jo li he demanat claríssimament, i era una pregunta concreta,
que vol dir quan parla d'identitat institucional, li he dit si pot ser
que vostè entengui que les nostres institucions són plenes i
representatives de la consciència de país, de sentiment
autonomista o, al contrari, per a vostè són plataformes de poder

per aconseguir objectius individuals i no colAlectius, com
fins ara ha passat amb el Govern del PP. 

Li he demanat també que ens vol dir quan ens parla
d'identitat socioeconòmica. Vol dir que no hi ha més
alternativa que el model econòmic que ha anat construint el
seu partit durant tots aquests anys de Govern i que s'ha
caracteritzat per la destrucció del teixit industrial, pel
desmantellament de l'agricultura, que, així com anava
creixent el pressupost en aquesta conselleria, anava
disminuint el PIB de tots els agricultors i ramaders?,
significa la degradació del model turístic que, en aquest
moment, ens té totalment en mans dels tour operators? 

I li he demanat també que significava per a vostè
identitat cultural, ¿significa que aprovaran lleis per tal que
de qualque manera no ens torni a passar que fins i tot hi hagi
consellers que no se saben expressar en la nostra llengua?,
només farà això o anirà una mica més endavant i
aprofundirà en el nostre fet diferencial, en la nostra pròpia
identitat? Vostè no m'ha contestat això. 

No m'ha contestat sobre el tema d'assessors, perquè m'ha
dit: "Tu també en tens". Aquí no estam discutint sobre el
Consell Insular de Mallorca. Quan se'n faci un debat en el
Consell Insular de Mallorca, jo hauré de donar resposta com
a presidenta d 'aquesta institució, però avui és vostè qui m
'ha de donar les respostes, a mi, com a portaveu d'Unió
Mallorquina, no com a presidenta del consell insular,
perquè, comencem a ser seriosos, hem de saber en cada
moment on som i quin paper jugam, i jo, en aquest moment,
soc la portaveu del Grup Mixt com Unió Mallorquina i és
vostè, president del Govern, qui m 'ha de donar resposta
sobre per què diu que redueix els assessors, quan realment
el que fa és recolAlocar tots els ex que vostè té, des de
consellers fins alts càrrecs, els recolAloca com a gerents,
com a coordinadors o amb altres noms i llavors ens vol fer
creure que no té assessors. Jo no estic en contra que vostè
no tengui assessors, estic en contra que ens menteixi, que
ens vulgui fer creure que redueix els càrrecs, quan continua
tenint càrrecs que realment no són per gestionar allà on els
posa, sinó perquè callin o perquè votin aquí allò que vostè
vulgui i poder continuar sent president d'aquesta comunitat,
i vostè, Sr. Soler, ho sap tant com ho puc saber jo. 

Diu que esta molt satisfet del que va parlar amb el Sr.
Lerma, n'estic contenta, que estigui content, em pareix
perfecte, però, les conclusions són les que són, no hi tenim
competències, no vénen i decideixen re( ... )gir l'Estatut, no
em basta, em pareix molt bé que estigui content, però, apart
d'estar content, hi hem de tenir les competències. 

Miri, potser que jo qualque dia vaig acompanyada, trob
que s'hi fixa molt quan surt a la fotografia, la veritat és que
jo no me'n preocup quan hi surt vostè, en absolut, ni de qui
l'acompanya, jo vaig acompanyada, però vostè, a més
d'acompanyat, va vigilat, no ho dubti. 

Miri, Sr. Soler, jo no li he dit que estigués malament fer
visites institucionals, no li ho puc haver dit mai, això,
perquè jo també les faig, i no tenc cap dificultat ni perquè
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me rebin ni d’anar-hi, i crec que són profitoses, les visites
institucionals. Jo li he dit una altra cosa, li he dit que no basta
amb sortir en els mitjans a dir qualque cosa que llavors no són
... , o fer visites i rebre gent; s'ha de saber realment que es vol,
a quines conclusions volem arribar, quina política volem dur a
terme, cap on orientam els temes, i sobretot, li he dit una cosa
important, li he dit: "més estalviar i menys viatjar", això no vol
dir que no pugui fer visites institucionals. Li he dit que ha
d'aprofundir en totes les possibilitats del nostre autogovern, això
és el que li he dit, no em tregui les coses de lloc. 

Miri, nosaltres tenim un model autonòmic propi, vostè, si el
té, no el pot dir, i ho ha de reconèixer, perquè el Sr. Aznar no l
'hi permetria, i vostè sap molt bé com juga aquest senyor. Si
vostè li presenta un model autonòmic que li pot llevar 10 vots
a nivell de les altres comunitats el fotrà a fora, i, per tant, no s'hi
atreveix, i, si el té, se'l calla. Nosaltres tenim un model
autonòmic, li hem explicat quin model autonòmic és i vostè no
pot justificar de cap manera que hagi dit el seu grup, el PP, no
a la reforma de l'Estatut, i no m'expliqui, a mi, que han fet els
socialistes, no m'importa, no és el meu problema allò que facin
els socialistes. El meu problema és que l'Estatut d'Autonomia
d'aquesta comunitat no està aprovat, i no està aprovat després
que vostès diguessin aquí que sí per guanyar vots i per enganyar
el poble de Mallorca, i després, en el Congrés de Diputats,
vostès, contradient, traint, la voluntat d'aquest parlament i
contrariant el vot d'aquí, s'hi varen abstenir en positiu, que és el
mateix que no aprovar-lo, vostès l'haurien pogut aprovar perquè
tenien el vot de tots els altres partits nacionalistes, el PSOE
hagués pogut fer el que volgués, i ara, enlloc de discutir o de
donar-ne la culpa a vostè, l'hauríem de donar a ells. 

Jo crec que el seu problema és d'incoherència total, de
defensar aquí una cosa i a Madrid li'n diuen una altra; aquí trien
un president i a Madrid els l'en lleven. Vostè diu que és
autonomista, autogovern, i allà li'n diuen que no; vostè aquí vol
fer una política lingüística i llavors li diuen que no la hi pot fer.
Vostè esta atrapat i es captiu, és dins aquesta teranyina que jo
li he dit abans, i sobretot, no es preocupi per jo, que ja me'n
sortiré, me n'he sortit d'altres molt més difícils, Sr. Soler, i vostè
ho sap perfectament, així que preocupi's per vostè, per qui
l'acompanya, per qui el vigila, per allò que li deixen i per allò
que no li deixen fer i per totes aquestes exigències que vostè té,
de les quals li puc assegurar que jo no tenc en absolut. Jo no
estic atrapada ni captiva de res, jo no estic ni el túnel de Sóller
ni en el Bon Sossec, jo no tenc cap tipus d'escàndol polític, jo
no tenc cap conseller que de qualque manera s'hi vegi implicat
ni hagi d'anar al jutjat. Aquests són els seus problemes i aquests
són els reptes, i les solucions, vostè les haurà de trobar. Per altra
part, jo faré la meva tasca el millor que pugui en la institució
que correspon i aquí continuaré fent també allò que és la meva
obligació, denunciar allòque cregui que és denunciable, alabar,
que també les té, coses positives, el seu govern i les seves
intencions, i, en definitiva, fer de portaveu, no de presidenta del
consell, càrrec que s'ha d'exercir en un altre lloc. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per tancar aquesta qüestió
incidental, té la paraula el Sr. President Cristòfol Soler. 

EL SR. PRESlDENT DEL GOVERN (Cristòfol Soler i
Cladera): 

Gràcies, Sr. President. 

Sra. Munar, veig que anam avancant, és a dir, en principi
fèiem caramboles, ara tiram pilotes a fora. Molt bé. Miri, jo no
perdré en aquest debat amb vostè ni mig minut més en
explicar-li les qüestions troncals del meu discurs d'investidura,
perquè vostè ni l'ha llegit ni el va escoltar, i jo, amb una persona
que ni l'ha llegit ni l'ha escoltat, no hi entraré, encara que pugui

parèixer una falta de respecte perquè crec que hi vaig
expressar una postura concreta en cadascun d'aquests temes,
i jo puc entrar a debatre si és l'adequada o no és l'adequada,
ara, que després d'haver fet el discurs d'investidura, em torni
fer pujar aquí perque l'hi torni a explicar..., sí, podria tornar
a collir el discurs, podria tornar a collir els apartats, els
paràgrafs distints, tal volta subratllar aquells que cregui que
són més importants, és una feina didàctica, és fer pedagogia,
jo crec que el debat no és un moment on fer pedagogia,
sinó, en tot cas, on fer contrast d'opinions. 

Postures incoherents, jo no les veig en lloc. I quant a
vigilat, controlat, miri també hi ha una diferència, Sra.
Munar, hi ha una diferència, si quan jo vaig acompanyat em
sent que algú d'aquells que m'acompanyen té més esment en
vigilar-me que en fer feina, jo el puc cessar, vostè no ho pot
fer, això, Sra. Munar, vostè se l'ha de beure, sí l'ha
d'aguantar tota la legislatura; aquesta és la diferència bàsica.

Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sr. President. 

(Aplaudiments) 

Arribat aquest punt, i malgrat sigui una competència del
president de la cambra ordenar el debat i aixecar la sessió,
jo vull comunicar a la cambra que està convocada la Junta
de Portaveus a les 14 hores, que continuam amb aquest
debat i que, a la vista de les intervencions fetes per part del
president, el qual sembla que agafa la tònica de respondre
individualment, crec més prudent suspendre la sessió en
aquest punt. Recomençarà la sessió a les 16'30 hores amb la
intervenció dels altres grups parlamentaris, i començarem
pel torn d'Esquerra Unida. 
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Se suspèn la sessió, i moltes gràcies. 

Bones tardes, senyores i senyors diputats. Els prec atenció,
començam o continuam aquest debat sobre l'acció política i de
govern iniciat amb el discurs d'ahir per part del president de la
Comunitat Autònoma. 

Correspon en aquest moment la intervenció del Grup
Parlamentari Esquerra Unida de les Illes Balears per un temps
màxim de 30 minuts. Té la paraula el seu portaveu. 

EL SR. GROSSKE I FIOL: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. 

Sr. Soler, en el dia d'ahir, el seu discurs recollí aspectes
distints i significatius respecte de discursos semblants que
s'havien sentit en aquesta cambra, aspectes diferencials referits
a la seva estructura mateixa, a la prioritat que es donava a
segons quins temes respecte d'altres, a la manca de
triomfalisme, a l'aposta decidida pel diàleg, i jo vull des d'aquí
reconèixer públicament aquest fet. A la vegada, i amb un to més
crític, podríem dir que el seu discurs va pecar d'inconcreció i
que fins i tot, quan s'han concretat mesures, la veritat és que
massa vegades es tracta de velles assignatures pendents en
aquesta cambra, com és el tema de les sindicatures de greuges
i de comptes, les directrius d'ordenació territorial o la Llei de
sol rústec, així mateix, s'ha de constatar una absència
clamorosa: no va tocar gens ni mica el tema de la corrupció més
enllà d'una lleu alAlusió a un estiu difícil que havíem passat i a
un desig de normalitat política; tornarem, lògicament, sobre
aquest tema. També hi vàrem notar una absència d'una anàlisi
de l'estat de la Comunitat. Vostè va dir que no en faria una
radiografia completa, peró la veritat és que va semblar poca i
escassa aquesta alAlusió retòrica a aquest estat d'esperança, que
no de bona esperança, que vostè hi va detectar, després d'un ric
i apassionat pelegrinatge pels pobles de Mallorca. Sera ver que
hi ha esperança, l'esperança és allò darrer que es perd, com se
sol dir, però si a més de parlar amb batles i amb regidors, la
majoria probablement del seu partit, hagués parlat més amb la
gent, tarnbé hi hauria detectat per exemple un estat de
"mosqueig", de "mosqueig" respecte de la situació política i
respecte dels polítics d'aquesta comunitat, i molt probablement,
més concretament, respecte dels polítics que tenen la
responsabilitat de govern en la nostra comunitat autònoma, i
també hi hauria detectat vostè la preocupació per molts de
temes de caràcter social, de caràcter econòmic, la precarietat en
la colAlocació, el tema de la sanitat, que també varen ser silencis
i absències clamoroses del seu discurs del dia d'ahir. 

Molt resumidament, per tant, nosaltres hi vàrem percebre
una música distinta, en el seu discurs, però la veritat és que la
lletra era bastant semblant a lletres anteriors, com, d'altra banda,
no podia ser d'altra manera. 

Esquerra Unida duu a aquest debat sobre l'estat de la
Comunitat i sobre la política general una altra melodia, una altra
música, una altra lletra, unes altres propostes programàtiques
que, efectivament, ens agradarà contrastar democràticament
amb vostè al llarg d'aquest debat. Però abans jo crec que s'ha de
fer una referència obligada a un tema recurrent de l'actualitat o
del comentari polític dels darreres dies. A més del balanç dels
100 dies, a més del debat de política general, la veritat és que
plana una pregunta sobre el conjunt, jo diria que de la societat
i deis mitjans de comunicació, és si hi ha diferències només
formals o també de fons entre l'etapa que vostè representa i
l'etapa anterior. En aquest sentit, jo crec que vostè emet senyals
contradictoris. Hi ha coses interessants en la seva pràctica

política d'aquests 100 dies: el diàleg reiniciat amb els
sindicats, el diàleg mateix amb les corporacions locals s'ha
de valorar positivament, el diàleg amb l'oposició, la
intervenció mateixa en els plenaris a preguntes de
l'oposició. Però resulta contradictori amb això el fet que
vostè ahir no tengués el coratge de parlar del tema de la
corrupció, la veritat és que sí, i la veritat és que no hi havia
manca de temes a triar: la sempre renovada relació entre el
seu antecessor i Inverbroker, el tema de Bon Sossec, el tema
de les comissions cobrades presumptament pel Partit
Popular, i que afectaran ni més ni manco, quan es
confirmin, que al president del Partit Popular i president
d'aquest parlament, a la portaveu del seu grup parlamentari,
al president del Consell Insular d'Eivissa i Formentera i a un
conseller del seu govern. És a dir, és una cosa prou
important, prou transcendent, com perquè ahir vostè hi
alAludís, per defensar-los, per dir que no era ver tot això, que
no s'havien cobrades les comissions, que tranquils, que no
passaria res, o per dir, almanco, idò, s'exigiran
responsabilitats. La veritat és que, davant d'un tema d'aquest
calat, que, a més, plana d'una manera constant i reiterada
malauradament sobre la vida política de la Comunitat, el seu
silenci va ser incomprensible i molt decebent, i el que és
pitjor és que vostè va callar ahir en el discurs, però, en el
terreny dels fets, vostè hi ha parlat del tema de la corrupció,
vostè n'ha parlat en el terreny dels fets, des del moment en
que va renovar el seu actual govern, que no és un govern
heretat, com se sol dir, és un govern on vostè ha nomenat un
per un tots els seus consellers, i quan, ho suposam, amb la
idea de mantenir la seva condició d'aforat, ha renovat en el
seu càrrec i nomenat conseller una persona implicada en el
cobrament de comissions, una persona de la qual el Sr.
Aznar ha forçat la dimissió com a secretari general del Partit
Popular, a qui el Sr. Aznar no vol com a secretari general
del Partit Popular, i resulta que aquesta comunitat autònoma
l'ha de suportar, aguantar o tolerar, amb el terme que
vulguin, com a conseller d 'aquesta comunitat. La veritat és
que ha estat una manera molt decebent de parlar
implícitament sobre el tema de la corrupció, i vostè també
ha parlat sobre aquest tema quan s'ha negat en aquest
parlament a crear una comissió d'investigació sobre el túnel
de Sóller, i en aquest sentit, jo li demanaria si també es
negarà a acceptar la proposta d'una comissió d'investigació
sobre el tema de Bon Sossec, que ha costat presumptament
a aquesta comunitat prop de 425 milions de pessetes, si
donarà suport, li demanaria jo, a la iniciativa d'Esquerra
Unida perquè s'informi la cambra sobre la declaració de
béns del Sr. Cañellas, i més enllà d'això, si li semblaria bé
que tots els diputats i tots els membres de Govern féssim
públiques les nostres dec1aracions de béns, les nostres
implicacions econòmiques i les nostres fonts de recursos;
Esquerra Unida ho ha fet, el diputat de EIs Verds ho ha fet,
i jo li puc assegurar que no comana cap malaltia infecciosa,
ens quedam perfectament igual que abans, i jo crec que la
transparència democràtica d'aquesta comunitat ho agrairà.

En altres terrenys, hem vist com vostè donava suport a
una iniciativa important, el 0,7% d'ajuda al
desenvolupament durant aquesta legislatura. Efectivament,
una dada important, que la celebram, però l'alegria hagués
estat excessiva, s'han negat a la creació d'un consell de
cooperació al desenvolupament precisament per evitar que
aquesta ajuda al desenvolupament es pugui utilitzar amb
finalitats c1ientelistes i perquè es doni una participació
adequada a les organitzacions no governamentals en la seva
distribució. 

Vostès han promogut, al manco en el terreny de les
intencions, almanco com a moviments, moviments que
encara no s'han concretat en res, el fet de modificar el traçat
de la carretera de Valldemossa, el fet de parlar, almanco a
pressió dels batles del Raiguer, del tema del parc de les
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estacions, de la modificació de la situació de les estacions, però
juntament amb això, hem vist com en les darreres setmanes
presentaven el recurs sobre el tema de ses Salines, recurs sobre
el qual vostè planteja o ha plantejat avui al matí estrictament
com una qüestió de gelosia competencial per a aquesta
comunitat, però que no és així, no és així perquè si fos una
qüestió de gelosia competencial, vostès posarien aquest recurs
i després tramitarien i farien possible que ses Salines fossin, per
un acte sobirà d'aquest parlament, parc natural; com que fan una
cosa i no en fan l'altra, evidentment no es tracta d'un problema
de sobirania, es tracta del vell problema de la seva manca de
sensibilitat ambiental. 

Hem tengut també en aquests 100 dies debat sobre el Pla de
pedreres, sobre la política hidràulica, on realment els criteris
que hem sentit al Govern i al Partit Popular han estat, la veritat,
els mateixos criteris de sempre. 

Es parla de gir lingüístic, se'n parla moltíssim, s'hi crea una
direcció general, però la veritat és que encara estam esperant les
25 famoses mesures sobre aquest tema, i vostè avui al matí diu:
"Jo no vull parlar, vull actuar", està bé, això, un home d'acció és
una condició interessant, però un parlament està perquè s'hi
parli, un parlament està perquè s'hi expliqui i perquè l'oposició
sàpiga, controli i debati, i ens trobam que un dia tenim televisió
autonòmica, al dia següent ens la lleven, la veritat és que hi ha
una indefinició en aquest terreny grossa. 

Vostè, en el seu discurs d'investidura, diu: "El meu grup
parlamentari creu en una autonomia plena, apel als nostres drets
com a comunitat històrica, apel a la consciència ciutadana",
amb la qual cosa estam totalment d'acord, però l'estratègia que

ahir va dissenyar per assolir aquest nivell d'autogovern és
una estratègia, com veurem després, absolutament
insuficient; vostè hi parla de subsidiarietat, de transferències
als consells, però en la darrera reunió de la Comissió tècnica
interinsular es neguen a acceptar una proposta del Consell
Insular de Mallorca per admetre a tràmit el tema de la
transferència del ferrocarril, que és una obvietat el fet que
ha de ser transferit al Consell Insular de Mallorca. 

Per tant, conclusions de tots aquests senyals
contradictoris: un d'elemental, amb la qual estic segur que
vostè estarà d'acord, que el seu marge de maniobra com a
nou president del Govern se circumscriu al programa i al
projecte general polític del Partit Popular. Vostè estarà
d'acord amb això. Però, efectivament, em sembla interessant
que no es contribueixi excessivament ni des de l'oposició, ni
des dels mitjans de comunicació ni des d'altres àmbits a una
excessiva cerimònia de la confusió. Vostè és un president
del Partit Popular amb un programa del Partit Popular,
independentment dels accents, independentment de les
formes, independentment que aquestes formes agradin més
o manco i que un dia l'aplaudeixin i l'altre no l'aplaudeixin
des dels seus propis escons. Per tant, vostè, en aquest sentit,
està per a nota ja, està per ser qualificat ja políticament,
perquè sabem quin és el seu projecte polític, i des d'una
posició alternativa se sap que vostè ja està per a nota, vostè
no és un OVNI, lògicament, i vostè no és una cosa
essencialment distinta del seu predecessor, essencialment
distinta. Però es tracta de saber si vostè posa l'accent polític
en uns temes o en uns altres i si vostè participa d'aquest
component sobreafegit al projecte polític del PP, sobreafegit
a l'estrictament programàtic que ha caracteritzat l'etapa
anterior, la qual amb tres paraules podríem definir com
prepotència, clientelisme i corrupció. En aquest sentit, li
vull dir cinc coses molt clares: una, Esquerra Unida no
perdrà el temps amb endevinalles, si vostè representa
pràctiques distintes de l'etapa anterior, al nivell que abans he
assenyalat, l'únic possible, a vostè li correspon aclarir
aquests senyals contradictoris i a vostè li correspon la
càrrega de la prova, és vostè qui ha de demostrar que és una
cosa distinta, no són els altres qui ho han d'endevinar;
segona, que el fet que vostè obri o no una nova etapa al
nivell a que he fet referència, per no contribuir a la
cerimònia de la confusió, és una cosa que no depèn de vostè
exclusivament, depèn també de la crisi interna del seu partit,
i en aquest sentit, ja que parlam de la crisi, jo no puc més
que recordar-li les paraules que em va adreçar, a mi, en el
debat d'investidura, quan jo li deia que la crisi no estava
tancada, vostè em deia: "Vostè, Sr. Grosske, està instalAlat
en la crisi", bé, fa tres dies vaig demanar al servei de
documentació de premsa el dossier sobre la crisi del Partit
Popular i me'n varen donar un bloc així, de retalls de diari,
per tant, la crisi està oberta i del seu desenllaç dependrà que
vostè tengui un marge de maniobra o no; tercera qüestió,
nosaltres analitzam, com a pronòstic, que és molt difícil que
hi hagi un tall, fins i tot al nivell que he dit, perquè, per a
nosaltres, el president Cañellas no n'era la causa, n'era el
producte, n'era l'expressió genuïna, l'expressió més,
diguéssim, pura d'una determinada cultura política, de la
qual pensam que és el conjunt del seu partit qui esta amarat
i impregnat; quarta, lógicament, a partir d'aquí, Esquerra
Unida donarà suport a tot allò que sigui positiu i manifestarà
el seu desacord amb allò negatiu, una obvietat, com és
natural; cinquena, Esquerra Unida colAlaborarà amb els seus
desitjos de normalitzar la vida política, però si el remei és
el silenci, evidentment no hi colAlaborarà, en els casos de
corrupció, Esquerra Unida no donarà suport a cap tipus de
política de punt final o cosa que s'hi assembli, i no només
per encarnissament respecte d'aquells que hagin comeses
incorreccions, no és només per això, no és només per rigor
dernocràtic, és perquè ser rigorosos amb el que ha passat és
no la millor, és l'única manera d'evitar que es repeteixi en el
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futur, la tolerància respecte del que ha passat és allò millor que
podem fer perquè en el futur es reprodueixi. 

Respecte dels temes de política general que vostè va exposar
en el seu discurs d'ahir, jo faria una primera constatació general,
també bastant òbvia, que el model de creixement d'Esquerra
Unida és radicalment distint del que vostè va proposar, en el seu
vessant econòmic, en el seu vessant ecològic i en el seu vessant
social. Les seves apelAlacions a l'ecodesenvolupament, al
desenvolupament sostenible, són, si estiguéssim amb el Codi
penal, una apropiació indeguda. Vostè hauria de pagar copyrigth
per poder utilitzar aquests termes perquè això és, i permeti'm
una broma, pirateria terminològica. Vostè, amb la seva política,
no pot utilitzar aquests tipus de termes, perquè, al marge de la
retòrica, vostès defensen un model de creixement
econòmicament limitat, un model de creixement extensiu i amb
forts impactes ambientals i un model de creixement que genera
un societat desigual i insolidària.

Anem per parts. 

La qüestió econòmica. Vostè ha parlat de la vitalitat i del
dinamisme dels agents econòmics a la nostra comunitat i de la
bona salut de la nostra economia. Però hi ha dues realitats
alarmants que vostès mateixos reconeixen: una, les limitacions
del model per continuar generant riquesa, i el propi Sr. Matas,
en la compareixenca de dia 4 d'octubre, diu textualment: "el
tema del model econòmic esgotat, no ho dic ara, ho he dit fa
bastant de temps", jo crec que qualsevol persona que sigui un
poc estudiosa de la matèria econòmica s'adona que a mig
termini aquest model té unes limitacions clares de creixement;
segona realitat alarmant, els desequilibris intensos d'aquesta
economia, vostè va emprar la frase en el discurs d'investidura
"caminam cap a la terciarització total", ni més ni manco, i
facilitava una serie de dades en aquest sentit. En front
d'aquestes dues realitats, certament alarmants, és a dir, un
model esgotat i desequilibrat, què es proposa? Idò, bàsicament
un règim econòmic i fiscal especial. Aquesta és la recepta,
aquesta és la panacea en llegir els seus discursos i en llegir les

seves compareixences i en observar els seus debats en
aquest parlament. Efectivament, un règim econòmic i fiscal
especial que, com a concepció global, des d'Esquerra Unida
compartim, però que, tal com se l'ha concebut, nosaltres
pensam que com a règim fiscal no corregirà els desequilibris
de la nostra economia i com a règim econòmic no passarà
en la vida. De tal manera, la peça clau de la seva proposta
en matèria econòmica és una figura destinada a seguir les
mateixes passes que l'Estatut d'Autonomia de l'any 91, és a
dir, la frustració final. Per tant, des d'Esquerra Unida
proposam una fiscalitat diferenciada més encara, a dins un
model federal, al qual aspiram, d'articulació de l'Estat, que
tengui com a objecti fonamental la generació de colAlocació
estable i la correcció dels desequilibris interns de la nostra
economia. Efectivament, volem una millora del nostre
finançament autonòmic, llastrat per temes com el de les
carreteres, que és un greuge evident, i una despesa per
habitant a la nostra comunitat clarament insuficient respecte
del conjunt de comunitats de l'Estat. Volem rigor i austeritat
en la gestió, cosa que també volen vostès, el que passa és
que el rigor i l'austeritat en la gestió són incompatibles amb
Bon Sossec, són incompatibles amb Can Salas, és a dir, el
cànon que vostès paguen en matèria de corrupteles és
absolutament contradictori amb una gestió econòmica
rigorosa i austera, i efectivament, no hi pot haver rigor i
austeritat i tenir els informes del Tribunal de Comptes que
vostès reben any rera any, on els diuen que duen els
comptes d'una manera absolutament impresentable d'altra
manera. 

Volem polítiques sectorials basades en la reconversió, en
un sentit limitatiu i modernitzador de l'oferta turística, la
lluita contra l'oferta ilAlegal, la lluita contra l'oferta ilAlegal,
el suport decidit a l'agricultura, noves tècniques productives
i comercials, el suport a l'agricultura ecològica, el suport a
la indústria, al comerç, efectivament, com la millor manera
de contribuir a la creació de llocs de feina estables a la
nostra comunitat. 

I des del punt de vista ambiental, vostè parla de
desenvolupament sostenible i d'una economia productiva
que vengui definida a partir dels grans principis
mediambientalistes.
 

Però, sent aquesta formulació tan radical, realment crida
l'atenció que després vostè no parli per res de l'oferta ilAlegal
i del seu impacte, ni diagnòstic ni mesures sobre aquest
tema; de les possibilitats alarmants de creixement que
planteja el planejament municipal existent en aquest
moment; de l'increment de places turístiques que
potencialment preveu el Pla d'ordenació de l'oferta turística
a Mallorca; del tema de disciplina urbanística, que és un
càncer que pateix el nostre territori, i de l'ús i l'abús i la
permissivitat en l'edificació en sòl rústec, que és una altra
tara i un altre atac a la línia de flotació del nostre territori.
Lògicament, vostè no valora negativament plans directors,
com el de pedreres, el de ports esportius, el de carreteres, el
d'energia, el de residus sòlids, l'hidrològic, la redacció dels
quals no s'avé en res amb un model de creixement o de
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desenvolupament ecològicament sostenible. Vostè pensa
realment que es pot parlar de desenvolupament sostenible i
impulsar la incineració com a sistema d 'eliminació de residus
sòlids urbans?, vostè creu que es pot parlar de desenvolupament
ecològicament sostenible i preveure una segona central tèrmica
a Mallorca?, i en tema hidrològic, en tema de política d'aigües,
no preveure-hi polítiques de demanda?, qüestionar l'eficàcia de
les polítiques d'estalvi, no contemplar-hi mesures elementals,
però que serien les més efectives a llarg termini per afrontar
aquest problema? I és clar, de les directrius d'ordenació
territorial vostè parla com si fos un tema que acaba de sortir del
calaix, no ens explica un retard de vuit anys, o de quasi vuit
anys, en aquest tema, no explica allò que el Sr. Balanzat ha
explicat avui al matí en aquesta tribuna, que des del propi
govern, des del propi Sr. Reus, es considera això com una figura
de dubtosa eficàcia, un instrument devaluat, d'entrada, a pesar
que vostès mateixos l'han devaluat en fer tots els plans directors
sense esperar les directrius d'ordenació territorial. I el que és
pitjor, vostè no explica criteris, criteris concrets des dels quals
afrontar les directrius; aquests criteris serien definitoris d'una
política de desenvolupament sostenible, com seria definitòria la
modificació dels plans directors, com seria definitòria
l'aprovació d'una llei del sòl rústec que efectivament hi posàs
mà i hi promogués criteris estrictes, per a la utilització d'aquest
sòl rústec. Ecològicament sostenible, declari ses Salines parc
natural; doni suport al ferrocarril, no només amb modernització
i inversions, n'obri noves línies, eviti el reculament de les
estacions. 

Sobre el tema social, vostè va dir que aquí, en aquesta
comunitat, hi havia 27.000 aturats i una taxa del 8%; són xifres
que corresponen al mes d'agost i que són certes, el que no diu és
que en el mes de gener eren 46.374 i una taxa del 16%, perquè,
lògicament, l'atur d'aquesta comunitat no es pot mesurar
explicant només la taxa d'atur del mes d'agost, haurem de parlar
també de la taxa d'atur de la temporada baixa. Estam parlant
d'atur registrat, concepte del qual es lleven rnolts de colAlectius,
de tal manera que els demandants de colAlocació en el mes
d'agost han estat 44.445 i que en temporada baixa, aquests
demandants de colAlocació, han arribat als 84.622 persones. No
ha fet esment que hi ha desequilibris greus en la contractació en
desfavor de les dones i en desfavor dels joves, i que, per
activitats econòmiques, la creació de colAlocacions,
l'enregistrament de contractes, és molt desequilibrat, de tots els
contractes registrats durant l'any 95, 1'1 % a l'agricultura, el 4%
a la indústria, el 14% a la construcció i el 80% als serveis; per
tant, donem una mica quatre dades més perquè la gent es faci
una idea més equilibrada del que passa amb l'atur en aquesta
comunitat. I sobretot, vostè no va parlar de la precarietat en la
colAlocació, que la taxa d'eventualitat és del 32%, sense
comptar-hi els fixos discontinus, i que de tots els contractes que
s'han fet en aquesta comunitat en els primers sis mesos
d'enguany, el 70% són de menys de sis mesos, el 70% són de
menys de sis mesos; efectivament, la precarietat és un dels
problemes socials fonamentals d'aquesta comunitat de la qual
vostè ahir no en parlà, i en va parlar en el seu discurs
d'investidura en un sentit que jo crec que és absolutament
negatiu, hi va dir que "l'estacionalitat és inherent al mateix
sector turístic, igual que a altres indústries. Potser ens calgui
pensar en una mena de polivalència laboral que asseguri la
permanència en el treball; l'estacionalitat, idò, podria venir
condicionada per la polivalència, enlloc de venir per una sempre
difícil aplicació de l'ampliació del cicle laboral dins el turisme",
en definitiva, vostè va dimitir en aquell discurs, i ahir ni en va
dimitir ni s'hi va mantenir, de l'objectiu de reequilibrar la nostra
economia per tal de crear llocs de feina estables, i proposa una
polivalència que en termes abstractes podria ser acceptable,
però que en la nostra realitat i com a recurs per superar una
economia desequilibrada significa condemnar molts de
treballadors i de treballadores d'aquesta comunitat a un
deteriorament molt seriós de les seves condicions de vida. 

Quant al tema del salari social, vostè no va dir que a
Menorca encara no n 'estan aprovades definitivament les
bases d'aplicació, que a Eivissa estan aprovades amb un
caràcter purament assistencial, que a Mallorca el consell
insular hi fa una aportació igualo superior a la del Govern i
que, tot i amb això, la demanda coberta per aquest salari
social serà del 50% de la demanda efectiva, el 50%, amb un
esforç enorme per part del Consell Insular de Mallorca, i,
per tant, jo crec que cal demanar al Govern què pensa fer en
aquest tema, si hi pensa dedicar recursos suplementaris,
quins compromisos té per al futur, si efectivament està
disposat a cobrir el cent per cent de la demanda, perquè si
no, cream una figura discriminatòria i una figura sense
sentit. 

Política de menors, un assumpte fonamental, jo crec que
és la millor inversió social que pot fer un govern, en tot cas,
la més exigible des del punt de vista moral, la veritat és que
vostè no en va dir res ahir. Per exemple, els podríem
demanar el Pla integral de menors, què pensa fer el Govern
amb aquest tema.

 
Sanitat, va ser una altra gran absència en el seu discurs.

Molta cohesió social, però unes llacunes tremendes. Vostès
tenen una concepció liberalitzadora de la sanitat, la musa de
la qual pot encantar algú que estigui predisposat a encantar-
se, però que bàsicament significa no valorar el paper de la
sanitat pública, una gestió conflictiva d'aquella sanitat
pública, de la qual vostès tenen la gestió, la qual
competencialment els correspon, i un afavoriment descarat
a la sanitat privada en detriment deis interessos dels
ciutadans. En aquest sentit, jo crec que el bombardeig
sistemàtic que ha sofert el segon hospital de Palma és una
auténtica vergonya per a aquesta comunitat i ha causat un
perjudici objectiu a molts de ciutadans d'aquesta comunitat
que no han rebut la deguda atenció sanitària en aquest sentit.

Tema cultura, un parell de temes fonamentals: un, el seu
caràcter subsidiari, auxiliar, respecte de la cultura dels
consells; normalització lingüística, efectivament, esperam
amb ànsia les seves propostes, però, siguin les que siguin les
vint- i-cinc, han de poder-se resumir en una: aplicació
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decidida de la L1ei de normalització lingüística a l'escola, als
mitjans de comunicació, a l'Administració pública i a l'àmbit
socioeconòmic, i que arbitri els mitjans financers materials
humans perquè això sigui possible. 

Tema institucional. La veritat, m'agradaria sentir aquí un
programa de regeneració democràtica de la nostra comunitat i
de lluita contra la corrupció, facilitar les comissions
d'investigació, transparència i rigor en la contractació, un
registre públic de béns dels diputats i membres del Govern, un
control parlamentari efectiu de la gestió pressupostària,
compareixences periòdiques en el Parlament del seu president,
consell econòmic, ecològic i social, i altres mesures de
participació. Jo crec que també agradaria sentir als ciutadans
que el seu govern autònom ho té entre les seves preocupacions.

Acab amb el tema de l'autogovern. Vostè recomana aquí una
autocrítica general de tost els partits pel fracàs de l'estratègia, la
veritat és que em permetrà que jo no vulgui participar en
aquesta autocrítica general, perquè la veritat és que no
m'agradaria, des de la nostra modestia d'haver estat sempre
impulsant el tema de l'autogovern, haver de participar de
l'autocrítica -acab en un moment, Sr. President- ( ... ) dels que
efectivament l'han frenada. Vostès han tengut molt de temps per
fer sensibilització social, si la fan a partir d'ara, enhorabona.
Diu: "no hem sabut comanar ilAlusió", és que és evident, no es
pot comanar ilAlusió des de l'engany i des de la traíció constant,
si els prometen una reforma estatutària i després la tiren per
avall, això no crea ilAlusió, i se'ls engana quan es diu que el
Pacte autonòmic és una passa endavant; em permetran que ho
llegeixi, això, perquè ho hem debatut quatre vegades ... , bé hi
quedarà clar, el Pacte autonòmic diu que és propòsit dels partits
polítics signants, Partit Popular i Partit Socialista, amb aquest
pacte pretén: ultimar, (acabar, finis), de acuerdo con las
previsiones constitucionales la definición concreta del desarrollo
del Título VIII de la Constitución. És el desenvolupament final
del Títol VIII, no és una passa en la posició dels firmants. I per
això, lògicament, això ha funcionat amb una lògica impecable,
carregant-se totes les reformes estatutàries que sortissin d'això.

I per tant, i ja acabant, respecte a les quatre propostes que
vostè ens fa. Incrementar consciència de la societat sobre aquest
tema, sense dubte, veurem com i veurem entorn de què. Segona,
diu, aprofundir possibilitats de l'Estatut vigent i du fins a les
darreres conseqüències el pacte autonòmic del 92. El primer
d'acord, evidentment si tenim un estatut, desenvolupem-lo, ara,
el segon, no. Mai no assumirem aquest pacte autonòmic en els
termes en què està redactat. Tercera proposta que vostè va fer,
desplegar el paper dels consells insulars. Absolutament d'acord.
Quarta, practicar aproximació de política permanent. I en aquest
sentit hem de dir, sobre quin objectiu ens han d'aproximar?
Perquè aproximar-se  per aproximar-se sense objectiu, això és
promiscuïtat, i nosaltres som roigs però decents i honrats i no
volem promiscuïtat. Volem aproximar-nos entorn d'objectius.
I per tant, quin objectiu? Jo li diré l'únic objectiu possible en
aquest moment. Al marge de models finals distints, nosaltres
tenim ... 

EL SR. PRESIDENT: 

Vagi acabant, Sr. Diputat, per favor. Cristòfol

EL SR. GROSSKE I FIOL: 

Sí, moltíssimes gràcíes. Estic acabant. 

Malgrat que els models finals siguin distints, en aquests
moments genera un amplíssim consens social el fet de dir
que aquesta comunitat no pot esser que estigui discriminada.
Aquesta comunitat ha de tenir un nivell competencial,
d'institucions i de finançament comparable al de qualsevol
altra comunitat més desenvolupada de l'Estat. Això és
l'objectiu, i entorn d'aquest objectiu jo li dic que es
pronuncií amb fermesa i credibilitat, i que parlam a
continuació de tempos i de camins, és a dir de time, d'etapes
i de camins. I després, naturalment, podrem parlar
d'aproximacions. Reconèixer

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies. Torn de replica, té la paraula el President
de la Comunitat Autònoma, Sr. Soler. 

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Cristòfol Soler i
Cladera): 

Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr. Grosske.
Avui li he de reconèixer que, així com en el debat
d'investidura va destinar aproximadament, i es pot fer el
còmput del temps, un 80% per tractar qüestions recurrents
a les quals hi destina bona part de la seva iniciativa política,
que des del meu punt de vista en aquests moments estan en
un marc judicial, i jo no hi entraré, idó l'altra vegada, dic, en
el debat d'investidura va destinar un 80% i un 20% a parlar
de política, avui li he de reconéixer que ha destinat un 20%
a tractar aquestes qüestions, i l'altre 80% hem entrat en
qüestions polítiques concretes. En un to de contrast, no
obstant, també li he de dir que ha anat apuntat el que des del
seu punt de vista són mancances del nostre programa
polític, no ha aportat el seu programa polític. Jo crec que a
vegades és bo el poder debatre les idees d 'uns i els altres,
no simplement entrar en les mancances que troba a un
model de comportament, i com és lògic, i no podia ésser
d'altra manera Sr. Grosske, hi ha unes diferencies
ideològiques profundes entre vostès i nosaltres. Malgrat
vostès han anat evolucionant bastant, i aquí si que permeti'm
que la qüestió del copyright, vostès també amb el copyright
democràtic, aquí hauríem de veure a qui han de pagar els
corresponents drets. És una qüestió que, mirada amb
perspectiva històrica, també és una qüestió a tenir en
compte. 

Però jo entraré una mica en els temes que vostè ha
plantejat, agraint-li el reconeixement que fa de segons quins
aspectes, no estic d'acord en que deixi temes inconcrets. És
a dir, a vegades el fet de no plantejar temes perquè te'ls has
deixat, i quan concretes actuacions, quan fas previsions
concretes, en fi, que són inconcrets. Miri, Sr. Grosske, sobre
el tema de la Sindicatura de Comptes, el propòsit del
Govern, si és que es pot dir govern perquè en aquest cas és
un propòsit que no és purament del govern, és una iniciativa
a plantejar davant la Cambra, jo, i ho vaig dir clarament en
el discurs d'investidura, el nostre propòsit seria que d'aquí a
final d'any pogués quedar constituïda la Sindicatura de
Comptes, es pogués fer el nomenament del Síndic de
Comptes. No vaig fer cap inconcreció en aquest sentít. Vaig
manifestar previsió, d'aquí a final d'any, constituir la
Sindicatura de Comptes. Lliurar als distints grups
parlamentaris, o fer als distints grups parlamentaris, una
proposta de consens a través del president d'aquesta cambra,
i en conseqüència, dins d'aquest període de sessions, poder
tenir el nomenament de les tres persones en concret, i dins
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el pressupost del 96 hi haurà previsió pressupostària per tal de
poder començar a dur a terme les actuacions, la Sindicatura de
Comptes. La Sindicatura de Greuges, vaig dir també clarament,
que requeriria més temps per poder assolir un consens, és
difícil, peró des de la nostra perspectiva creim que no hi ha
d'haver inconvenients. 

Dins la seva visió de com veig jo la Comunitat Autònoma,
de com veig jo la qüestió de l'esperança, la no esperança, jo li
diré una cosa, Sr. Grosske, els contactes que he tengut amb
batles i regidors han estat contactes plurals. Han estat contactes
que, ja me n'he ocupat jo mateix, poguessin ésser bàsicament
amb totes les forces polítiques i representades, com és lògic, a
cadascun dels municipis, hi ha hagut municipis on hi havia
regidors seus, el que passa és que clar, tampoc no en tenen la
suficient quantitat com per poder saber a quins municipis hi ha
hagut debat, i a quins municipis no hi ha hagut debat. Però jo,
efectivament, i aquí en aquesta cambra hi ha diputats de
l'oposició que són batlles del seu municipi i saben que no he
tengut cap inconvenient que una vegada han parlat els regidors
de l'equip de govern, una vegada ha parlat el batlle, no hi hagut
inconvenient, independentment del signe polític, que els
regidors de l'oposició, per així dir-ho, poguessin plantejar
qüestions, i s'ha entrat a debat amb ells. És a dir, que aquesta
qüestió ... I aquesta precisió d'esperança, li he de dir que l'he
trobada a tots els nivells, no és una qüestió que només me n'hagi
anat a ajuntaments a parlar amb els del meu partit. Jo crec que
han estat contactes suficientment amples, suficientment oberts.
L'únic defecte que hi pot haver és que per ventura no han tengut
el temps necessari per poder debatre més assossegadament, a
vegades hem anat contra rellotge, ara, hem de tenir en compte
que hi ha molts de municipis a la nostra comunitat autònoma,
i que a vegades si un no es marca un calendari concret té mal de
fer poder estar per tot. M'indica que hi ha senyals
contradictòries, reconeix en certs aspectes preocupació social...
Jo crec que les pautes de conducta, els comportaments que hi ha
prevists, són clars i concrets. Són els que vaig expressar en el
discurs d'investidura. I crec que en relació a l'expressat en el
discurs d'investidura no se'm podrà treure cap senyal ni cap
comportament contradictori. Això són qüestions que les tenc
ben clares. 

Vull aprofitar per dir-li també una qüestió que supòs que
també sortirà per part d'altres portaveus al llarg del dia d'avui,
miri, Sr., Grosske, jo crec, no entraré a nivell de parlament, no
entraré a nivell de diputats, que això és una altra qüestió, hauria
d'ésser via modificació del Reglament d'aquesta cambra, jo en
aquest tema no hi entr, ni hi vull entrar, però el que sí mi'estic
plantejant seriosament és implantar el registre de béns
económics i interessos per a consellers i alts càrrecs polítics.
Com s'ha anat fent a moltes comunitats autònomes governades
pel nostre partit, i en aquest sentit, és una previsió, i la veig a
bastant curt termini. És a dir, que en aquests moments s'està
estudiant ja l'oportuna redacció del corresponent decret, en
aquest sentit. 

El 0'7%, el tema de consell de cooperació, jo entenc que
difícilment es pot intentar acusar el Govern de la Comunitat de
clientelisme pel que respecta al 0'7%. Jo, en aquest sentit, crec
que hi ha d'haver una transparència, la transparència en aquest
cas queda assegurada mitjançant la compareixenca, si es
necessària, davant aquesta cambra per donar compte de per on
han anat els fons, a quines entitats s'han distribuït, etcètera.
Això són qüestions que el Govern no tendrà mai inconvenient

a donar les explicacions concretes, fins i tot explicar els
criteris de priorització que es donin, que a mesura que les
plantilles vagin augmentant, és a dir, a mesura que ens anem
apropant cada vegada més a l'objectiu que tenim marcat per
aquesta legislatura d'arribar al 0'7%, com és lògic,
augmentaran quanties i s'hauran de fer les prioritzacions
cada vegada molt més concretes, amb projectes efectius.

Em comentava la qüestió de la indefinició en temes com
el traçat de Valldemossa, no, jo en aquest tema de la
carretera de Palma al campus, en aquest sentit, i així ho he
manifestat i ho tenc ben clar, crec que el projecte inicial que
hi havia previst era un projecte que tenia un cert impacte, i
crec que en aquests moments hem d'apostar per un projecte
que tengui manco consum de territori que aquest traçat
concret. Així és, i així li ho reconeix. 

En el tema de recurs de Ses Salines, és una qüestió que
ja l'he debatuda, supòs que sortirà a cada intervenció. Crec
que ja l'he debatuda al llarg d'avui matí amb el Sr: Balanzat.
He expressat la nostra postura d'una manera clara i concreta,
i crec que no tenc perquè entrar-hi. 

Em parla del Pla de pedreres i del Pla hidrológic. Sobre
el Pla de pedreres, mirem la qüestió de les alAlegacions, com
queda. És a dir, no només jutgem el Pla, anem a veure
quines possibilitats hi ha quant a les alAlegacions. I del Pla
hidrològic jo ja he indicat que des del nostre punt de vista
s'ha canviat una prioritat, que és passar el que és la prioritat
de l'oci per darrera la d'agricultura, que pens que és el més
lògic.



384 DIARI DE SESSIONS / Núm. 12 / fascicle 2 / 24, 25 i 26 d'octubre del 1995

Gir lingüístic, política lingüística, sense cap dubte, jo em
mantenc en el que deia abans, la prova de foc en aquest sentit
seran els pressuposts, entre altres coses, de la Comunitat
Autònoma per a l'any 96. I, en aquest sentit, als pressuposts de
la Comunitat Autònoma per a l'any 96 em remet. Hi ha altres
qüestions que no són merament econòmiques, com, per
exemple, el projecte de llei que va aprovar ahir el Govern de la
Comunitat pel que respecta al requisit per a l'accés a funció
pública. El veurem próximament en aquest parlament. Hi haurà
també una qüestió interna, que és la normalització interna
pròpia de l'administració autonòmica, que en aquest sentit s'ha
creat la comissió interdepartamental per a la normalització
lingüística i, en conseqüència, començarà a desplegar també les
seves actuacions ja d'una manera immediata. 

El tema de l'autonomia i autonomia plena, quines
possibilitats d'aproximació hi pot haver en aquest sentit? Jo ho
tornaré a repetir, hi ha moments que tenc la sensació que no
m'han entès, i jo crec que ho he dit claríssim. Miri, jo pens que
les úniques passes possibles realistes i efectives, i que puguin
donar fruit, per anar millorant el contingut competencial del
nostre estatut, són passes amb les quals es pugui assolir un
consens, no vull dir unanimitat, perquè la unanimitat pot esser
un desig però a vegades és impossible, però un consens molt
ampli. I per a mi un consens molt ampli, en aquest sentit, vol dir
que forces polítiques que poden representar aquí les tres quartes
parts d'aquesta cambra, puguin representar també al Congrés de
Diputats les tres quartes parts. En aquest nivell de representació,
en aquest nivell de consens, com a mínim, podrà esser possible,
serà possible, donar passes efectives per incrementar les
competències del nostre estatut d'autonomia. Amb un objectiu
clar i contundent, aconseguir una equiparació amb les
històriques. Això és una manera de concretar aquesta proposta
d'aproximació. Aquest és el nostre objectiu. No serveix de res,
i ho he reconegut avui matí dins d'aquesta autocrítica, perquè
vàrem començar ( ... ), demanava crítica ( ... ), autocrítica a tots,
i la vaig començar a fer per part nostra, de res no serveix pujar
el llistó de determinades majories si llavors un percentatge de
vot important en aquesta cambra discrepa, i això fa que en el
Congrés de Diputats llavors no sigui possible. Són temes d'estat
i en aquests temes és important assolir un grau de consens
notable. I al mateix temps, proposava com a molt important,
també des de la meva òptica, millorar la conscienciació
ciutadana sobre la qüestió autonòmica. I al mateix temps
cohesionar internament la pròpia comunitat autònoma, a través
d'un enfortiment dels transferències insulars, a través d'un
reforçament del paper de l'illa. Jo crec que amb aquestes
premisses, que són les que des de la meva òptica poden suposar
una aproximació, a partir d'aquí crec que hi pot haver una
aproximació. Per ventura el seu objectiu no sigui aquest. Ara,
jo pens que en aquests moments és l'objectiu possible i viable
en funció del consens que hi pugui haver. 

Consells insulars, he ressaltat el paper que tenen dins
aquesta qüestió. Jo pens que en aquests moments hi ha plantejat
un important paquet de transferències als consells insulars.
Aquest paquet de transferències està plantejat en dues etapes.
Anem en aquests moments a cobrir aquestes dues etapes, i crec
que es pot millorar notablement el paper dels consells insulars
amb aquest bloc competencial, que és el que tenim al programa
electoral. És a dir, jo crec que en aquests moments, la feina
bàsica és anar en aquest sentit, i crec que al llarg d'aquesta
legislatura serà possible i fins i tot crec que, són previsions de
programa, poden quedar enllestides abans. 

Sobre el model econòmic, dir, sense cap dubte, que nosaltres
entenem que el model..., en primer lloc, com és lògic el seu
model econòmic no coincideix amb el nostre. Jo reconeix també
que el model econòmic està esgotat a mig termini ja que no
podem créixer en utilització de territori, ni incrementar l'oferta
de juliol i agost. Solucions que ens plantejam? No únicament el
règim econòmic i fiscal. L'ordenació territorial és important. És

important també un manteniment de l'agricultura i la
indústria, donar suport a l'agricultura i a la indústria.
Intentar la diversificació económica amb alternatives com
puguin ésser el sector quaternari, com jo vaig expressar en
el meu discurs d'investidura. Precisament el règim econòmic
i fiscal va en funció això'aixó. No és l'única solució, és la
solució d'acompanyament, però al mateix temps hem de fer
esforços en aquest altre sentit. 

Parlava també dels informes del Tribunal de Comptes i
entrava en concret en aquesta qüestió, bé jo li he de dir que
els informes del Tribunal de Comptes són correctes, no
posen de relleu irregularitats, tan sols recomanacions, i jo
crec que es poden considerar com dels millors a nivell de
comunitat autònoma. Hi ha coses a millorar, evidentment,
i en això estam. I aquest és un dels objectius que tenim
marcats. 

Entraré també a l'aspecte social que vostè centrava
purament en la qüestió de treball, o el centrava bàsicament
en la qüestió de treball. Sense cap dubte, no és la millor
possible. He de reconèixer que hi ha precarietat en el lloc de
feina, ara, també comparem amb altres comunitats
autònomes. Jo crec que a vegades l'anàlisi comparativa, en
aquest sentit, és important. Mirem les taxes d'atur que té el
conjunt de l'Estat espanyol. Mirem les taxes d'atur que té la
nostra comunitat autònoma, comparem i vegem la
diferència que hi ha en aquest sentit. I no és que em
conformi. I precisament per mor d'això, explicava i
plantejava ahir una sèrie d'actuacions importantíssimes en
el que és formació professional. Perquè és un dels temes on
s'ha de fer feina, on hem d'abocar recursos per part de la
Comunitat Autònoma, i ha d'ésser un objectiu concret
d'aquesta legislatura, precisament, per mor d'això, Jo, dels
contactes que vaig tenir amb els sindicats, una de les
conclusions més importants que vaig treure, va ésser
aquesta. I m'ho varen expressar així de clar: formació
ocupacional. Som conscients d'aquesta qüestió. Facem
passes en aquest sentit, que amb això sí que no hi ha
diferencia ideològica. És important fer aquest esforç en la
formació ocupacional, perquè sense cap dubte és una de les
qüestions que, a més de la millora del conjunt de
l'economia, pot fer millorar el comportament del món
laboral, el comportament de la població activa, que també,
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per cert, a més de mirar taxes d'atur, també tenguem en compte
la població activa o ocupada, que també, en proporció, és de les
més altes de l'Estat espanyol. En aquest aspecte, sí que ho
podem compartir. Podem compartir la necessitat d'una formació
ocupacional. Em parla de mancances importants en política
social? Òptiques distintes. Jo en aquests moments, des del
nostre plantejament, feim un esforç especial en el que deia
abans, i amb un pla d'habitatge, també importantíssim. I jo crec
que serà un notable avanç en matèria de política social. Que tot
és millorable, que tot és perfeccionable, no en tenc cap dubte.

Sobre el tema del salari social, hi haurà aportació dins el
pressupost de la Comunitat Autònoma per a l'any 96. Clar, a
vegades, dir que, en aquests moments, intentar jutjar 89 dies, 90
dies, actuacions concretes, ho veurem al pressupost de la
Comunitat Autònoma per al 96, que està aprovat el projecte per
part del Consell de Govern, serà remès al Parlament, i es podrà
veure quines previsions, quines intencions té el Govern, en
aquest sentit. Jo crec que ara no és el moment d'avançar-nos al
que és el debat pressupostari, temps hi haurà, però l'esquema
que té previst, i que així es va acordar a nivell de comunitat
autònoma, és que aquesta actuació concreta sigui feta a través
dels consells insulars, i en aquest sentit seré respectuós amb els
consells insulars. 

I em feia la darrera referència en matèria de cultura, perquè
hem anat passant, tant vostè com jo, d'un lloc a l'altre, perquè
hem començat per normalització lingüística, també ha acabat
per normalització lingüística, hem anat mesclant una cosa i
l'altra. Dins la qüestió de l'aproximació que m 'ha demanat que
li concretàs, m'ho ha demanat al darrer, jo li he concretat al
primer. I amb el tema de normalització lingüística, sí, dir-li que
és el que és l'aplicació de la Llei de normalització lingüística, a
tots els àmbits, en aquesta qüestió també hi estarem d'acord. 

Moltes gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sr. President. En torn de replica, té la
paraula el Sr. Grosske, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
de les Illes Balears. 

EL SR. GROSSKE I FIOL: 

Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr. Soler, vostè ha
fet una referència a la meva intervenció anterior en el debat
d'investidura, vostè ha dit, ha parlat un 80% de la crisi, un 20%
de la política. La corrupció és política, 80% de la crisi, de la
corrupció, i un 20% de política. I efectivament, la corrupció és
la part més negra, més desagradable de la política, però,
efectivament, és important. I jo no me'n sèrie, perquè realment
no tenia sentit en aquell debat d'investidura repetir el debat
d'investidura amb el Sr. Cañellas, amb uns altres accents. Del
que s'havia de parlar era de per què es feia un debat
d'investidura un mes després d'haver fet l'altre. I això, el fet
d'entrar en altres coses, és un favor que jo, al manco
particularment, i el meu grup no li va voler fer. I ens va semblar
poc comprensible que vostè fes un discurs d'investidura com si
no hagués passat res, i com si vostè hagués estat el candidat que
s'hagués presentat a les eleccions. Naturalment, no és el cas ara,

per tant la intervenció ha estat més equilibrada, però
lògicament s'ha de continuar parlant del tema, perquè, entre
altres coses, no només pel tema de la corrupció que segueix
envant, sinó pel tema de la mateixa crisi institucional. Vostè
fa quatre dies va amenaçar amb la seva dimissió. Això va
sortir a tots els papers. És a dir, que estam amenaçats per
una tercera investidura. Vostè creu que això no és un tema
políticament interessant? I això de dir, jo no hi entraré
perquè esta en procés judicial, i tal... Home, per l'amor de
Déu, Sr. Soler, això no és el que diu el Partit Popular, no es
llegeix la doctrina. El fet que hi hagi un procés judicial en
marxa, l'únic que vol dir és que la cosa és més greu que
qualsevol altre tema de corrupció que no tengués una
expressió de caràcter judicial. Però, de cap manera, no
l'inhibeix a vostè de la responsabilitat d'afrontar el fet d'estar
a un partit on s'han cobrat unes determinades comissions
ilAlegals i tota una sèrie d'irregularitats que no importa
repetir en aquest moment. Vostè s'inhibeix, i és políticament
indefensable que vostè s'inhibeixi d'aquest tema. I jo cree
que no diu res a favor de l'esperança que vostè,
efectivament, signifiqui una nova etapa en aquesta
comunitat, en aquest nivell.

Sobre el tema del copyright del desenvolupament
ecològicament sostenible, miri, això és un debat quasi quasi
extrapolític, quasi sí que és extrapolític. Perquè clar,
determinats  termes s'incorporen en el l1enguatge polític,
però també en el l1enguatge científic, i en definitiva una
persona que diu, en aquesta latitud mediterrània nostra, que
l'aigua no és un factor limitatiu del creixement, és que poca
gent, ja ni dins la comunitat ni fora la comunitat, ni polítics,
ni professionals, ni geògrafs, ni res. La veritat és que no
entendria que una persona que diu això, digués que esta per
un desenvolupament ecològicament sostenible, és que no
s'ho creuran enlloc, no ho crec, però és que no s'ho creuran
enlloc fora d'aquesta cambra. 

I sobre el tema del copyright democràtic, miri, avui matí
hem assistit a un joc de rèpliques i contrarèpliques, divertit
vist des de fora, però poc edificant políticament. A mi no
m'agradaria entrar en aquest tema, i per tant no jugui amb el
meu copyright democràtic, no hi jugui. Jo duc vint i busques
d'anys en política. He assistit a reunions passant pena de
sentir renou a la porta per si era la policia. Sempre he tengut
una actitud valenta i decidida en defensa de la llibertat
democràtica, en el nostre país i fora del nostre país, sense
excepció. Tenc la vanitat, o l'exercici d'autocontrol, de
recol1ir les coses que he escrit, les hi puc passar. Trobi'm
qualque cosa que sigui una feblesa en aquest sentit. No en
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trobarà cap ni una, no jugui amb el meu copyright democràtic,
per favor. Tenguem la rèplica en pau, d'acord? 

I quan jo li he dit que efectivament vostè havia tengut una
percepció assossegada de la realitat, no era tant pel color polític
dels regidors que havia visitat. És perquè la realitat del carrer va
més enllà, com vostè sap perfectament, dels consistoris, de les
corporacions locals de la nostra comunitat. 

Tema de Ses Salines, diu que tampoc no hi entra vostè. No
entra per moltes portes, Sr. Soler. Però, miri, no m'expliqui una
altra vegada el tema de la sobirania d'aquest parlament.
Expliqui'm per que no declaren Ses Salines, des d'aquest
parlament, parc natural. I llavors, jo ho entendré. I  llavors jo
creuré que vostès presenten aquest recurs, no per mantenir
desprotegides Ses Salines, sinó efectivament, per un problema
estricte de gelosia competencial. Mentre no ho facin jo no m'ho
creuré. 

Sobre el tema del consens en el tema de l'autogovern, miri,
vostè diu que han fracassat els intents d'avançar en l'autogovern
perquè no hi ha hagut consens, perquè després ens hem trobat,
en el Congrés de Diputats, que hi ha hagut moviments
resistencials, i llavors no hi ha hagut consens. Per tant, posem
el consens primer i així podrem avancar. Té lògica, el
raonament. Té la seva lògica. Però en definitiva, vostè el que fa
és posar el mitjà per damunt el fi. I em diu, mira és que com no
hi ha més possibilitat que el consens, idò venga consens. I m'ha
dit, efectivament, m'ha definit l'objectiu, el fet d'assolir una
autonomia com les més desenvolupades de l'estat, li reconec.
Però no m'aclareix fins a quin cert punt això no ens situa a un
carreró sense sortida, que jo li ho explicaré. Vostè ens diu,
objectiu aquest, volem consens perquè sinó no és possible
avançar. Llavors, què passarà? Passarà que ens trobarem amb
un Partit Popular de les Illes Balears que, supòs que tothom
donarà suport a la seva afirmació, es declara partidari d'aquest
objectiu, però que no està disposat a entrar en coalició per
aquest tema ( .. ) Partit Popular a nivell d'estat, que no participa
d'aquest objectiu, i que quan aquestes propostes arribin al
Congrés de Diputats, se les tornarà carregar. No m'explica com
es resol aquesta situació. I com es resol el tema d 'un Partit
Socialista Obrer Espanyol que, sense ambigüitats i sense
indefinicions, ha firmat el pacte autonòmic, se'l creu, sap el que
significa, i actua, aquí i a Madrid, amb perfecta consonància
amb això. Llavors, si jo li dic que sí a la seva proposta, situo als
ciutadans d'aquesta comunitat en un carreró sense sortida, en un
esperar que vostes es decideixin a entrar en coalició amb el
Partit Popular estatal, cosa que no passarà mai, i que al Partit
Socialista li caigui el llum de Sant Pau, o no sé què, i es tornin
contraris al pacte autonòmic. El situo en una situació sense
sortida. Per tant, des del meu punt de vista, el que intentaré fer
com a grup polític, amb altres grups polítics, és, efectivament,
mobilitzar la societat entorn d'aquest objectiu, i forçar aquest
consens polític, no esperar assegut en aquest escó aquest
consens polític. Quan la mobilització social sigui prou
important, quan oposar-se a aquest objectiu signifiqui un cost
electoral i polític excessiu, llavors es remouran les posicions. I
efectivament, el consens sera possible. Però, si no ho feim
d'aquesta manera, evidentment, no avançarem. 

Amb el tema de consells insulars, miri, parlant
d'inconcrecions, he notat a faltar una referencia a la Llei de
finançament autonòmic, o al fons de compensació interinsular.
Són exigències legals, vostè ni en fa esment, parlant d
'inconcrecions. 

I sobre el tema dels comptes, em fa gràcia que digui que no
s'han detectat ilAlegalitats. Home, és que si s'haguessin detectat
ilAlegalitats, Esquerra Unida ho hagués duit al jutjat, com és ja
la seva inèrcia natural. Clar, la senyora portaveu del Grup
Popular, a la comissió corresponent, va dir es que no hay
malversación de fondos, home, no faltaria més que hi hagués

malversación de fondos en els comptes de la Comunitat
autònoma. Hi ha irregularitats, hi ha una administració poc
rigorosa, hi ha uns contractes que no compleixen els
terminis, hi ha un tracte de favor cap als contractistes, per
tant hi ha una mala gestió dels recursos públics d'aquesta
comunitat.  Això és el que diu el Tribunal de Comptes. Clar,
no dóna per anar al jutjat, però sí dóna per venir a aquest
parlament a denunciar-ho i a fer el possible perquè això
canvií. 

I sobre les normes ( ... ), efectivament jo recul1la seva
predisposició al registre de béns de diputats i membres del
Govern. Em satisfaria molt, i esper que això es materialitzi
a la comissió de l'Estatut deIs Diputats, a donar a la
proposta d'Esquerra Unida referida a un diputat en concret,
però que ràpidament podem ampliar o transformar en una
iniciativa d'aquestes característiques. No hi haurà cap tipus
de problema. 

No ha fet esment, naturalment, ni del tema de les
comissions d'investigació, facilitar-les, ni que faran les
propostes que hi ha damunt la taula sobre aquest tema, ni
sobre el tema del Consell Econòmic i Social, ni sobre altres
propostes. 

I finalment, per acabar, sobre el règim econòmic i fiscal
especial, a mi m'agradaria, també, una certa concreció. És
a dir, el conseller d'Economia i Hisenda d'aquesta comunitat
ha reconegut públicament que aquest règim econòmic i
fiscal especial, tal com va ésser aprovat per aquest
parlament, patiria retalls en un grau indeterminat. Tenc aquí
un retall de premsa, que diu, sufrirá recortes en Madrid,
prefiero medio régimen en vigor a uno entero en la papelera,
i a la mateixa compareixença a la Comissió d 'Economia i
Hisenda no s'acabava d'aclarir fins a quin cert punt es
donarien aquests retalls, i fins a quin cert punt serien
acceptables per part del govern autònom d'aquesta
comunitat. És a dir, quin mig règim econòmic i fiscal
especial, quina part, quina mitja part estan disposats a veure
a la paperera. Qualsevol part? Qualsevol mitja part? Llavors
ens agradaria concreció sobre aquest tema, perquè ens
sabria greu que es tornassin a crear expectatives que una
vegada més fossin defraudades als ciutadans d'aquesta
comunitat. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sr. Diputat. I per tancar la qüestió, té la
paraula el Molt Hble. President de la Comunitat Autònoma. 

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Cristòfol Soler i
Cladera): 

Gràcies, Sr. President. Sr. Grosske, per mi hem entrat a un
debat amb què hem avorrit el personal i tot, perquè veig que
cada vegada hi ha menys gent dins d'aquesta cambra. No hem
fet massa recurs a la cosa fàcil, hem entrat, per ventura, a tractar
qüestions més complicades, i això ha fet que s'hagi perdut en
certa manera, interès. No ho veig jo personalment així, però. 

La qüestió de la crisi institucional amenaça... Miri, jo crec,
i crec que s'han de dir les coses clares, i s'ha de poder parlar
clar, i s'ha de dir sense cap ... Crec que jo i qualsevol dels 59
diputats, o dels 58 restants, perdó, que hi ha asseguts a aquest
parlament, a aquesta cambra, estan en política per dur les seves
idees endavant. I això és l'únic que justifica tenir una
representació política, poder dur unes idees polítiques endavant.
Jo crec que aquesta ha d'ésser la premissa, la norma de
conducta, de qualsevol comportament polític. Crec que això li
aclareix, o li pot aclarir, una mica aquest aspecte. Allò del
copyright no s'ho prengui com una qüestió personal. Es que tot
d'una... No és una qüestió personal. Estàvem parlant
d'ideologies, d'essències democràtiques d'unes ideologies,
d'altres ideologies, no entrem en qüestions personals, que si
aquell, que si aquell altre. En fi, no ho he dit en aquest sentit, ni
he entrat en aquest sentit. El que passa és que vostè tot d'una, no
ho sé, per ventura ho ha pres per la part que més crema, no cree
que hagi d'ésser així. 

Sobre el consens, pot ésser que vostè ho vegi molt minso,
que no ho vegi factible, però jo és l'única possibilitat que hi veig
. Hem de tenir les idees clares. És l'única manera possible, és
l'única manera possible. No malgastem aquest camí. Vegem si
entre tots podem convèncer a qui hem de convèncer. I en aquest
sentit, podrem incrementar el nostre nivell competencial, el
nostre nivell d'autogovern, sense descuidar també l'altre aspecte,
el de la societat civil, que aquest és també molt important,
perquè aquest pot ajudar notablement a l'altre aspecte. Jo crec
que és un objectiu, per ventura no tan ambiciós com voste
voldria, per ventura no tan ambiciós com jo personalment
voldria, ara, les regles del joc són aquestes. Estam a un estat
democràtic de dret i la cosa funciona així. Respectem aquestes
regles, i des d'aquestes premisses, des d'aquestes possibilitats
intentem assolir un major nivell de competència. Facem passes
en aquest sentit. Crec que seria bo, seria bo per al conjunt de
Balears. I crec que si és bo per al conjunt de Balears, ha d'ésser
bo per a tots. 

No m'ha entès tampoc en la qüestió del registre d'alts
càrrecs. Jo he estat molt concret, és a dir que, o vostè ha volgut
fer l'ampliació ... , les meves paraules, com que sé que queden
reflectides en el Diari de Sessions, després ho podrà anar a
veure. Jo he dit que sobre la qüestió dels diputats del Parlament,

jo no hi entr. El Govern no hi entra. El Govern es planteja,
com s'ha fet a altres comunitats autònomes, la possibilitat
d'establir un registre de béns i d'interessos econòmics d'alts
càrrecs del Govern, de la Comunitat, consellers, directors
generals, secretaris generals tècnics, etcètera. No he parlat
dels diputats, això és una altra qüestió que ve prevista al
Reglament d'aquesta cambra, i el Govern no entrarà mai a
plantejar qüestions relacionades amb el Reglament. És una
qüestió interna de la Cambra. Crec que no hi ha d'haver una
intromissió de l'executiu dins el legislatiu, ni en aquest, ni
en cap altre aspecte. 

I no em digui... Sabent ... En fi, que filem prim, tan prim,
tan prim, no em digui vostè d'ilAlegalitats a ... En fi, perquè
hi ha comunitats autònomes, fins i tot a nivell d'estat, on de
vegades el Tribunal de Comptes ha detectat ilAlegalitats, i no
les han duites al jutjat. Molta garantia podem tenir aquí que
siguin valoracions de coses a millorar, que crec que és el
normal, que siguin així, és a dir, no hi ha res perfecte, s'ha
d'anar millorant en determinats aspectes. I en aquest sentit
és un propòsit que té el Govern d'aquesta comunitat, que els
informes del Tribunal de Comptes, essent bons, cada vegada
siguin millors. Això és el propòsit que tenim i que
mantindrem al llarg d'aquesta legislatura.

Consell econòmic i social, postura clara i concreta que
mantenc, és a dir, no podem fer de cop tot el desplegament
estatutari. Despleguem en una primera fase la Sindicatura de
Comptes, Síndic de Greuges, i llavors ja entrarem a estudiar
el tema del Consell Econòmic i Social. En aquests moments
facem l'esforç amb aquestes dues altres figures, que haurem
de fer molts d'esforços per arribar a un consens en aquest
sentit, Posam-hi tots de la nostra part, facem que aquest
consens sigui possible. Despleguem, primer, aquestes dues
figures, i del Consell Econórnic i Social en parlarem
després. 

Règim econòmic i fiscal, jo estic d'acord amb la postura
que manté el conseller en aquest sentit. Hem de cercar el
màxim possible. Facem esforços tots en aquest sentit,
perquè això vagi bé. Aquí va ésser una proposta aprovada
per majoria. No va ésser aprovada per unanimitat. Mirem,
si és possible, d'incrementar, d'obrir nous comportaments
polítics en el sentit que aquesta proposició de llei, en una
part important del seu contingut, sigui factible. És un esforç
que nosaltres farem, però que no només depèn de nosaltres.
Depèn d'altres forces polítiques. Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
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Moltes gràcies, Sr. President. Per part del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, té la paraula el Sr. Pere Sampol. 

EL SR. SAMPOL I MAS: 

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Molt
Hble. Sr. President de les Illes Balears. 

El passat dia 27 de juny, en el discurs d'investidura,
pronunciàreu aquestes paraules "jo em consider un candidat a
la investidura amb els ulls oberts al demà", i efectivament,
encara que només sigui en els aspectes formals, hem notat una
ruptura amb el passat. S'han superat alguns vells complexos,
tabús, i amb valentía s'ha de reconèixer, ahir en tornàveu donar
una mostra. Tres mesos després de la investidura, seguiu amb
els ulls oberts al dernà, però el vostre partit segueix amb els ulls
tancats a l'ahir. Tot fa pensar que vivim l'etapa política més
inestable des dels inicis de l'autonomia. I curiosament, aquesta
inestabilitat s'ha produít la primera vegada que el Partit Popular
governa amb majoria absoluta, sense coalicions electorals, ni
suports del trànsfuga de torn, quan només el Partít Popular
depèn d'ell mateix. I la nostra percepció és que la unitat interna
del Partit Popular de Balears penja d'un fil. El fil que uneix el
PP de Balears amb el PP de Madrid, com aquell cordó
umbilical, que segons el Sr. Àlvaro Santamaría, unia les Illes
Balears amb Espanya, amb la península, deia ell, per demostrar
que les Illes Balears són Espanya. De fet, en el PP de Balears
avui no es mou ningú esperant el triomf electoral en les
properes eleccions generals. Però ai si, una vegada més, José
María Aznar torna a quedar a les portes de la presidència del
Govern central... Aleshores, es frustraran les expectatives
d'aquells que han quedat despenjats del Govern balear i del
Consell Insular. Aleshores serà quan eufòric sacrificats per
Madrid intentaran tornar a controlar el partit. Aleshores, els qui
han vist com jovenets ambiciosos passaven per damunt dels qui
durant anys havien fet mèrits en el partit, reclamaran justícia. I
aleshores, serà quan el Sr. Soler perdrà la seva força, la força
que avui, paradoxalment, li dóna Madrid. 

Tota aquesta llarga introducció, només pretén arribar a una
conclusió, l'actual govern, presidit pel Sr. Cristòfol Soler, és un
govern provisional. És un govern interí, és un govern, a més,
heretat del passat, amb uns dies, en el nostre entendre, que han
d'ésser comptats. Un dies que només depenen del coratge del
president, de prendre una decisió, una decisió que té molt poc
marge de maniobra, dues úniques possibilitats: esperar a les
eleccions generals, amb l'esperança de guanyar-les, i amb el
partit eufòric i amb càrrecs per a tothom, realitzar una profunda
remodelació emparat per la direcció de Madrid; o, en previsió
d 'un resultat electoral negatiu, com alguns ja comencen a
vaticinar, aprofitar l'actual moment, en que ningú no gosa
moure's per no quedar marginat, i remodelar el govern abans de
les eleccions generals, reforçant la seva posició dins el partit.
Però així i tot, si el Partit Popular no governa després de les
pròximes eleccions generals a Madrid, aquí es pot armar un
Sant Quintín de conseqüències imprevisibles, que superen la
nostra imaginació. En tots els casos, alguns consellers ja es fan
a la idea que hauran de fer el bolic. I això es tradueix en l'acció
de govern, o més ben dit des del govern. La inestabilitat
política, al nostre entendre, està paralitzant importants decisions
que no es prenen per manca d'ilAlusió o per manca de capacitat
d'iniciativa. Però encara hi ha un altre factor que debilita el
Govern. Molts alts càrrecs i assessors, nomenats recentment, no
han estat nomenats en funció de la seva capacitat, sinó per pagar

favors electorals o a canvi de pactes municipals. D'altres,
s'han nomenat únicament per ocupar personatges notables
que han quedat despenjats del Consell Insular de Mallorca.
En conjunt, Agricultura, Cultura i Esports, Ordenació del
Territori, Turisme, etcètera, han vist arribar experts que no
tenen la més mínima idea de l'àrea que han de gestionar o
assessorar, ni voluntat d'aprendre'n, perquè els havien
promès un sou, no els havien promès feina. Així trobam
funcionaris de Turisme que ara són alts càrrecs
d'Agricultura, regidors de l'interíor de Mallorca convertits
en màximes autoritats en pesca o en assessors
mediambientals, assessors esportius, quan Esports s'ha
transferit als consells insulars, fins i tot qualque ex-batlle
amb una experiència musical tan profunda, tan profunda,
que ningú no la coneixia, nomenat sense consens, Sr. Soler,
sense consens, gerent de l'Orquestra de les Illes Balears. I
avui mateix, per acabar, hem conegut, ja la pèrdua
definitiva, el nomenament d 'un assessor artístic taurí. A tot
aquest desgavell desgovernamental, afegim-hi les
diferències ideològiques, perquè encara que alguns malvats
opinin que dins el Partit Popular només existeix la ideologia
de perpetuar-se en el poder, existeixen ideologies,
maldament només es manifestin quan no hi ha càrrecs
suficients per a tothom.

Vet aquí els motius del desconcert de l'actual dreta
balear. Una part important d'aquesta dreta es va formar
ideològicament durant l'etapa gloriosa de l'Espanya
imperial, reserva espiritual d'occident. Avui, aquest sector
de la dreta no entén res. Durant anys, Cañellas havia estat el
seu referent ideològic, líder indiscutible i aglutinador d'una
sèrie de partits en una gran dreta de les Illes Balears. D'una
manera inexplicable, és cessat per un jove José María
Aznar, que colAloca, que situa, al lloc de Cañellas un tal
Soler, que diu que som una autonomia històrica, i que hem
de normalitzar la llengua catalana. Escoltin bé, seguint el
model gallec del Sr. Fraga, aquell altre gran líder admirat de
la dreta espanyola, que fou substituït per José María Aznar,
precisament, per rentar la cara a una dreta cavernària i donar
pas a un centre-dreta europeu. I vet aquí, que la dreta,
suposadament moderna, espanyola ha tornat a les essències
del passat, proposant com a prioritat política la promoció
del castellà, i recuperant un discurs nacionalista espanyol,
que nosaltres qualificaríem de l'Espanya canyí, que recorda
els Nodos, mentre que la dreta ex-franquista serveix de
model lingüístic al Sr. Soler. Senyores i senyors diputats, no
és estrany que als diputats del PP no els quedi esma per
aplaudir quan és hora, o que les joventuts del Partit Popular,
las Nuevas Generaciones, demanin prudència als seus
majors, quan totes les lleis naturals diuen que són els majors
que han de demanar prudència als més joves. 
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Aquesta és la nostra anàlisi, si volen amb una certa ironia,
del moment polític que viu la dreta. Anàlisi imprescindible per
arribar a una conclusió: Sr. Soler, el seu govern no funciona. O
no funciona tot el que podria funcionar, no funciona Turisme,
no funciona Agricultura, Indústria, Ordenació del Territori, no
funciona Governació, Sanitat i serveis socials, Cultura i Esports,
no funciona ni la super Conselleria d'Economia i Hisenda.
Funciona, això sí, Funció Pública, que compleix els objectius
encomanats, entrar personal a l'administració sense necessitat
de fer oposicions. Però de tots els membres del Govern,
confessam que tenim predilecció, ens sap greu que a aquests
moments no hi sigui, pel Conseller sense cartera. Hem de
reconèixer que encara no ha comès el més mínim error. Ha
complit la seva tasca a la perfecció, com que no té cap funció ha
complit. No ha fet res, i per tant res li podem retreure.
Segurament, trobaran excessivament dur el nostre diagnòstic,
quan pràcticament el Sr. Soler només du cent dies de president.
Però hem de recordar que aquest govern és continuísta, que són
continuistes els alts càrrecs i assessors que no disminueixen,
sinó que en molts de casos es camuflen cap a altres camins, i
per molt belles que siguin algunes paraules i promeses del nou
president, els fets el contradiuen. Veurem una petita mostra
d'aquestes contradiccions repassant polítiques concretes de
distintes conselleries. 

Abans però, Sr. President, direm que l'honora haver iniciat
el seu discurs per la política social. Demostra una sensibilitat
que aplaudim, li hem de dir però que la trobam insuficient. El
seu compromís amb el salari social va a remolc del Consell
Insular. Ens ha dit que esperem el pressupost de 1996. Hi ha un
mecanisme que és la modificació de crèdit que li permetria, dins
enguany, haver augmentat la quantitat. Recordi que mentre el
Govern posa 53 milions, el Consell Insular de Mallorca posa 58
milions de pessetes. I comparem els pressuposts, 10.000 milions
el Consell Insular, 50.000 milions el Govern balear. En Menors,
existeix una dispersió competencial que duplica les actuacions
entre la Conselleria de Governació i Benestar social, i provoca
descoordinació. No es destinen recursos suficients a la
prevenció d'una malaltia terrible, la sida. S'han disminuït els
centres de rehabilitació de drogoaddictes. No sabem quan
entrarà en vigor el pla de salut mental, i continuam sense
planificar les residències de majors, que després d'una gran
inversió econòmica, avui s'estan reconvertint en locals socials
de la tercera edat. Quant al foment de l'ocupació, pesa el talant
del seu discurs d'ahir, es va limitar a enumerar els programes
europeus que són d'aplicació a les Illes Balears. Avui, Sr. Soler,
ja s'imposen nous conceptes com l'economia social, és a dir, el
suport a empreses d'inserció laboral que cerquen nous sectors
generadors de treball al camp de l'oci o del mediambient. Res
no hem sentit de totes aquestes qüestions. I saludam
efusivament el pla de foment d'habitatges, en colAlaboració amb
el Govern central, amb una important dotació econòmica. Però
li feim un suggeriment, que una part important d'aquests
recursos econòmics es destini a rehabilitació. A partir d'una
constatació, a les IIles Balears, segons dades, crec, de l'Institut
Balear d'Estadística, existeixen més de 50.000 habitatges
desocupats, i caldria una important política de rehabilitació d
'habitatges. 

En política turística, en que ha quedat el Poot de Mallorca?
De la passada compareixença del conseller de Turisme,
coneixem les intencions del Govern, verificar el compliment
que fan els ajuntaments de les seves obligacions, esperar
finançament per part de l'estat central, iniciatives municipals i
iniciativa privada, i anunci de la constitució d 'una comissió de
seguiment. Això és tot, compromisos propis, ni ahir mateix, cap
ni un. La lluita 
contra l'oferta ilAlegal i per a la qualitat és inexistent. El
conseller es queixava, també a la compareixença, que només
amb dotze inspectors poca cosa es pot fer. Dotze inspectors
serien més que suficients si les propostes de sanció per
infraccions gravíssimes no fossin sistemàticament rebaixades

pel conseller. Dotze inspectors serien suficients si les
sancions posades fossin exemplars, intimidant els infractors.
Però aquests troben l'emparament de la Conselleria de
Turisme. Avui, resulta més econòmic infringir la llei,
degradar l'oferta turística, i pagar sancions ridícules que
oferir un producte turístic de qualitat. Les actes d'inspecció,
aixecades per professionals competents, no deriven en
sancions proporcionades a la gravetat del fet denunciat, sinó
en petites multes que en realitat només afavoreixen aquells
que posen en perill la indústria turística. Li faig una
pregunta concreta, Sr. Soler, respecte a l'ordenació turística.
Ha anunciat per a principi de 1996 la transferència als
consells insulars d'aquestes competències, pensa incloure en
aquesta transferència les funcions d'inspecció, resolució de
reclamacions i expedients sancionadors, o es reservarà
aquesta competència tan fonamental? Jo ja aventuraria la
resposta, però deixaré que vostè me la doni. 

Quant al capítol de formació professional, referit al tema
turístic, no és suficient construir una escola d 'hostaleria
faraònica, amb un centenar d'alumnes que paguen 500 mil
pessetes anuals, més el cost de tres uniformes, perquè han
d'anar d'uniforme, si les titulacions després no serveixen per
a res. Per a mostra el decret que regula la creació d'agències
de viatges, que no requereix cap tècnic titulat per obrir una
agència. Quin estímul han de tenir els estudiants de turisme
si els títols no s'exigeixen a determinades activitats
turístiques? 

I del sector punter de la nostra economia, anirem d'una
banda a l'altra, passarem al més deprimit. Sr. President, les
noves formes, el nou talant, no han arribat a la pagesia. És
urgent recuperar el diàleg social en el sector agrari després
de més de dos anys d'incomunicació total. S'ha d'impulsar
el consell agrari, i acceptar com a interlocutors les entitats
vertaderament més representatives del sector. I seria molt
convenient, posats a fer desaparèixer empreses públiques, la
desaparició de Semilla, una empresa que està interposada
entre el Govern i la pagesia, i que suporta un endeutament
elevat, com vostè sap, fruit del preu polític que en el seu
moment es va pagar per la cooperativa agraria de Sa Pobla.
Tot plegat fa que s'estigui practicant una política
d'estrangulació de les organitzacions agràries, que es veuen
més com un adversari polític que no com un colAlaborador.
La prova és que un dels sindicats agraris ha obtengut
llicència europea per muntar un centre d'informació
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connectat a la xarxa europea, coneguda com a Carrefour, sense
la mínima ajuda ni subvenció de la Conselleria d'Agricultura,
com si el Govern volgués tenir el monopoli de la informació
referida a fora vila: una fora vila on no haurà arribat totalment
la democràcia, Sr. Soler, fins que el Govern balear no convoqui
eleccions a cambres agràries, atès que ja s'ha rebut aquesta
competència. 

Tot fa pensar que no hi ha el mínim internés perquè fora vila
funcioni. El foment de l'agroturisme pareix més destinat a
afavorir la compra de finques per estrangers que per millorar les
rendes dels pagesos. No es potencia l'agricultura ecològica,
incipient alternativa en un país que ha de viure del medi
ambient. No es potencien suficientment els productes propis de
qualitat controlada. No es promou la còmplices dels joves, ni
s'incentiva la jubilació anticipada. I per no fer, el conseller
d'agricultura no sap el nombre de pagesos que tenim, ja que no
s'ha fet mai un cens agrari.

Passarem ràpidament per damunt de la Conselleria
d'Indústria, en atenció al nou conseller, que pràcticament acaba
d'arribar. No seria noble retreure-li, la política de captació
d'empreses estrangeres, que tant de doblers ens ha costat
inútilment: Fabrica de bombetes, British, en deu haver sentit
parlar,. però convé recordar-li, perquè no torni caure en la
temptació de captar grans inversors de fora, quan les nostres
petites indústries no tenen el suport que haurien de tenir del
govern. I volem fer un esment al fracàs del Pla de
reindustrialització, un pla que aixecà grans expectatives entre
els sectors industrials, expectatives que ja s'han frustrat. Molts
d'empresaris han fet un esforç important redactant projectes i
solAlicitant la seva inclusió dins el Pla, i s'han cansat d'esperar.
Ni es contesten les solAlicituds. Motiu? Manca de pressupost. A
hores d'ara, segons les nostres noticies, encara es paguen els
compromisos de l'any 1994. 

Quant al sector del comerç, una reflexió, senyores i senyors
diputats. Després de la recent sentència que invalida el decret
que regula els horaris comercials, per manca de competències,
no senten vergonya, senyores i senyors diputats del Partit
Popular i del PSOE, de pertànyer a dos partits que ens
condemnen a ser l'única autonomia de l'Estat espanyol que no
pot regular els seus horaris comercials, l'única segons la
sentència del tribunal? No els provoca cap remordiment ser
còmplices d'aquests dos partits que ens han condemnat a ser la
pitjor autonomia de tot l'Estat espanyol?, perquè som l'única que
no hem pogut regular els horaris comercials. 

Ens detendrem un poquet més de temps en una de les
conselleries més importants: medi ambient, transports i
ordenació del territori, una superconselleria. Hi està al front un
dels joves consellers més brillants de l'escola forcadiana.
Només una petita diferència amb el seu mestre: Mentre al Sr.
Forcades el pensament li anava per davant la paraula -i confés
que ens costava seguir-lo, als que estam dotats d'una
intelAligència normaleta-, al Sr. Reus la paraula li va per davant
el pensament. Diríem que s'atropella, qualque vegada; i aquesta
rara virtut li ha provocat alguns malentensos. No parlarem dels
sucosos comentaris sobre la inutilitat del Parlament, o d'aquell
tir que havia de pegar als enginyers responsables del fracàs de
l'operació, no en parlarem. Però desconcerta els habitants, per
exemple, del Llevant, quan desafía la matemàtica, i en lloc de

defensar que la distància menor entre dos punts és la línia
recta, vol que facin el trajecte Palma-Manacor passant per
Llucmajor, Campos i Felanitx, fent 62 quilómetres en lloc
de 50. Irrita els usuaris del tren, de la comarca del Raiguer
quan calculen que necessitaran més temps per anar a peu de
la nova estació a la placa d'Espanya, que recórrer el trajecte
en tren de Palma a Santa Maria. Frustra les ilAlusions de tots
els municipis per on altre temps passava el tren, i que el
voldrien recuperar, i lamenten que el Govern ni estigui per
la labor ni vulgui que el Consell Insular recuperi les velles
línies de ferrocarril. Violenta els ciutadans d' Alcúdia,
construint una variant per dins una zona humida de gran
valor arqueològic i ecològic. Està a punt de provocar una
reedició dels moros i cristians a Sóller, amenaçant amb els
transvasament de les fonts de s'Olla i sa Lledonera, que
alimenten els aqüífers de la vall de Sóller -i en aquesta
qüestió vostès serien els moros-. I afortunadament ha
rectificat abans que els forans es tornassen aixecar contra els
ciutadans quan varen saber que l'aigua bona primer havia de
ser per als golfistes que per als pagesos -per als jugadors de
golf, perdó. 

Tot plegat, Sr. Soler, és el mostrari de l'aplicació real de
la teoria de l'ecodesenvolupament que vàreu formular durant
el debat d'investidura, i que vàreu concretar en aquesta
frase: "fer prevaler la qualitat per damunt el creixement
urbanístic". Ahir mateix afegíeu -d'una manera valenta, és
la primera vegada que sentim dir aquestes paraules a un alt
càrrec del Partit Popular-: "el nombre de visitants ha tocat
sostre, i sembla que no hi ha més capacitat de places
turístiques en temporada alta, perquè som un territori
fràgil". Hermoses paraules, efectivament. Però el president
també hauria de respondre per les polítiques que impulsen
els seus batles als ajuntaments on governen, i que tenen les
competències en el creixement de places turístíques. Ido bé,
des que vostè va pronunciar aquestes paraules, just fa tres
mesos, les repetiré: "qualitat per damunt el creixement
urbanístic", el batle de Santanyí, del Partit Popular ha
intentat dues noves urbanitzacions a 20 metres de la mar,
que haguessen suposat una reedició del desgavell de ses
Covetes. El coherència de Manacor, pressionat per l'opinió
pública, vol que es protegeixi cala Petita, però en una
reedició del "que inventen ellos" d'Unamuno, s'ha despenjat
amb un "que protegeixin ells", se'n renta les mans i passa la
papereta al Consell Insular de Mallorca. I el batle de
Llucmajor, també del Partít Popular, ni més ni manco que
el president del Partít Popular de Mallorca, es nega a exigir
llicència per a la construcció del port esportiu de s'Estanyol,
fins que li han engronsat la cadira amb l'amenaça d'una
moció de censura. 
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Sr. Soler, el territori es protegeix amb fets, i no amb
paraules, i per desgràcia en aquesta terra qui aspira a
l'enriquiment fàcil i a l'especulació urbanística troba massa
avals polítics en el Partit Popular. Trobam a faltar, per tant, com
a conclusió, en el seu govern una unitat de gestió
mediambiental que dinamitzi la preservació dels espais naturals
i introdueixi un poc de coherència en totes aquestes polítiques.

Voldríem dedicar uns moments als fons europeus,
dependents de la Conselleria d'Economia i Hisenda. Hem de
felicitar les previsions de l'objectiu 2 a la comarca del Raiguer,
amb una gran inversió pública i privada. Però, i que ha passat
amb l'objectiu 5b i el programa Leader? Les expectatives
generades varen ser iguals o superiors a les de l'objectiu 2, es
despertà una gran esperança, Sr. Soler; els ajuntaments de les
zones 5b es bolcaren presentant projectes i animant la inversió
privada. S'han presentat projectes per valor de més de 3.000
milions de pessetes. I la gran sorpresa, desagradable sorpresa,
ha estat l'anunci que només hi ha 80 milions per a l'objectiu 5b.
I on han anat a parar les grans promeses? I què s'ha fet del
program acceptat per la Unió Europea, amb unes inversions de
2.796 milions per a 1994, i 3.646 milions per a 1995?, amb uns
programes detallats i els objectius fixats i aprovats. Tot pareix
que s'hauria perdut l'aportació comunitària perquè el Govern
balear no ha pogut fer front als seus compromisos
pressupostaris, o que el fons s'ha destinat a les polítiques del
Govern en lloc d'anar a ajuntaments i a particulars.

Sr. Soler i Sr. Matas, aquest tema s'ha d'investigar, i l'estam
investigant, perquè és intolerable generar falses ilAlusions dins
la societat, perquè quan es frustren aquestes ilAlusions es cau en
el desànim i en el descrèdit de les institucions. Esperam que
expliqui on han anat a parar els milions pressupostats per a
l'objectiu 5b; com esperam conèixer, Sr. Matas, encara, la
política d'inversions de la Societat Balear de Capital Risc, o la
seva relació amb Bon Sossec, i a la vegada la política d'avals de
les empreses públiques d'Isba. 

I hem deixat per al final la Conselleria de Cultura, Educació
i Esports. Al capdavant, el Sr. Rotger, que ja ha passat a la
història donant el nom a una ordre d'infausta memòria. El Sr.
Rotger, que renega de la seva condició de polític per definir-se
com a tècnic, ha demostrat unes grans condicions d'adaptació
als vents polítics segons com bufen. Més que adaptar-se,
s'acomoda, s'agombola, pren la forma que més s'assembla al
poder. Jo el definiria com el conseller-plastilina, ja saben,
aquesta pasta de tots els colors que s'utilitza a les escoletes per
iniciar els infants a la modelació i despertar la seva imaginació.
Talment, el conseller-plastilina s'adapta a qualsevol situació:
Que en qüestions de llengua el president és "blavero"?, idò,
venga defensa de les modalitats lingüístiques i promoció
d'entitats segregacionistes. Que ara el president no té tantes
manies, i no té por d'anomenar la llengua pel seu nom? Venga
català i normalització. Clar, un tècnic és un tècnic. 

El mal és que aquesta teoria s'estén a tot el seu entorn, i
ja vàrem llegir que el nou director general de política
lingüística, que ell no faria política. Aleshores serà director
general de lingüística. Serà un acadèmic, però no haurà de
ser un membre del Govern. Tot i això, Sr. Soler i Sr. Rotger,
els animam a iniciar una decidida política de normalització
lingüística. Sabem que tenen serioses dificultats dins el seu
partit, i els oferim la nostra colAlaboració i diàleg, que no
sabrem si els fa més mal que bé. Però sempre hem cregut
que en un país normal la defensa de la llengua pròpia no és
patrimoni exclusiu de ningú ni de cap força política, sinó de
tota la societat, i voldríem arribar a un consens en aquest
tema, com han fet altres comunitats autònomes, que mai
s'han barallat. Darrerament el seu partit comença a ser
dissident, però accepti que necessitam conèixer fins a on
volen arribar, com i quan. I admetran que fins ara només
hem sentit paraules, i encara que les paraules en un moment
donat siguin importants, i les donam el seu just valor. Però
no ens podem conformar amb les tímides reformes que s'han
anunciat, alguna aprovada ahir mateix. No basta l'exigència
d'un petit grau de coneixement del català als funcionaris. És
imprescindible també promoure l'ensenyament en català. I
de la mateixa manera que un funcionari desconegui la
llengua principal del país, tampoc no s'entén que als
ensenyants no se'ls exigeixi el coneixement de la llengua
catalana en obtenir una placa a l'administració.

Passaré per damunt alguns temes que teníem apuntats, i
aniré ja a la part final. Així mateix, de la política cultural
ens cridà l'atenció l'anunci transferències'un pla especial de
promoció de les escoles de música, quan enguany,
precisament, s'ha reduït la subvenció. Què ha passat? 

Sr. President, ahir ens confessàreu que heu trobat l'estat
de la nostra comunitat: Esperança. I que hi hagi encara
esperança diu molt en favor del nostre poble. I efectivament,
hi ha esperança a pesar del Govern balear, de la seva
ineficàcia, del seu desinterés, de la seva corrupció. I val
molt el nostre poble si encara creu en l'autonomia després
de dotze anys de l'ús que se n'ha fet. Sr. Soler, haurem de
recórrer molt de camí per augmentar la consciència
autonòmica. Aquesta necessita consens, efectivament, però
també fets i govern. I quin consens ens proposau? Ho tenim
magre si el consens s'ha de fer sobre els acords de mínims
del Partit Popular i del PSOE. Ho tenim magre si el règim
econòmic i fiscal de les Illes Balears ha quedat reduït a una
comissió Govern central-Govern balear, que no encara s'ha
creat crec.
 

EL SR. PRESIDENT: 

Acabi, Sr. Sampol, per favor. 

EL SR. SAMPOL I MAS: 

Em queden dos minuts, Sr. President. 
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I quin consens ens proposau, si imposau en temes
institucionals, com són transferències als consells insulars, un
calendari tancat de transferències buides de substància? No
rebutjam el seu oferiment, Sr. Soler, al contrari, creim vital
trobar camins que tornin a obrir la porta de l'autogovern després
del rebuig a la reforma de l'Estatut al Congrés dels Diputats.
Tots junts hem de pressionar per aconseguir més competències
i un finançament més just. Però totes aquestes qüestions, Sr.
Soler, avui passen desapercebudes en aquest parlament. Els
problemes reals dels pagesos, comerciants, industrials, hotelers,
joves, majors ... aquests darrers mesos han passat a un segon pla
del debat parlamentari, distorsionat pels casos de corrupció.
Com es pot propiciar un clima de diàleg, de debat distes i
consens, quan cada dia ens despertam amb un nou cas de
corrupció que afecta institucions governades pel Partit Popular.

Per això fa unes setmanes que el Grup Nacionalista-PSM
reflexionàvem sobre la necessitat que els problemes del carrer
tornassin a ser prioritaris en la vida parlamentària. Però per
desgracia això no depén de l'oposició, que no pot tancar els ulls
als escàndols polítics, sinó del Govern i del partit que li dóna
suport. 

Avui, quan encara queda tota una legislatura per davant,
exprés demanar als ciutadans que passin comptes amb els seus
vots i condemnin els que han pervertit la funció de les
institucions. Només ens queda apelAlar a la seva consciència
democràtica, esperant la realització d'un miracle, un miracle que
arraconi el sossec i ens retorni la pau a aquesta cambra. I aquest
miracle només pot ser la restitució d'alló que s'han apropiat
indegudament. Senyores i senyors diputats del PP, per pagar el
mal que han fet només hi ha un camí: Els que s'han lucrat
personalment, sí s'han lucrat personalment, han de dimitir deis
seus càrrecs, i el Partit Popular ha d 'ingressar a la tresoreria de
la Comunitat Autònoma les comissions cobrades per
l'adjudicació del túnel de Sóller. 

Aleshores -i acab, Sr. President- les institucions
autonòmiques recuperaran prestigi i credibilitat. Serà quan
podrem demanar als ciutadans de Mallorca, Menorca, Eivissa
i Formentera, que se sentin orgullosos del seu país i dels seus
governants. Miri, Sr. Soler, ahir ens deia que havien de fer una
crida ... 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Sampol, du sis minuts per damunt del temps establert, i
crec que per respecte als altres portaveus, ha de concloure en
trenta segons, per favor. 

EL SR. SAMPOL I MAS: 

Em sobraran, i li don les gràcies per la seva paciència.
 

Mirin, el poble de les Illes Balears ha mostrat moltes
vegades el seu amor a aquesta terra, incomptables vegades s'ha
manifestat per l'autonomia, per protegir es Trenc, sa Dragonera,
Cabrera, Cala Mondragó, ses Salines, pels espais naturals, per
un tractament de residus més ecològic, per la solidaritat amb el
tercer món, en defensa de la llengua i cultura, i avui també hem
de recordar la plataforma per l'autogovern, presidida per l'avui
tristament desaparegut Sr. Francesc Albertí. I quina era la
resposta dels governants davant aquestes manifestacions?
“Aquests no són dels nostres ''. 

En el futur hauríem d'aconseguir que els nostres Cristòfol
tornin a sortir al carrer les vegades que faci falta, per
demanar els drets que tenim com a nació, per demanar més
justícia social, per exigir la protecció del medi ambient. I la
resposta de tots els governants hauria de ser "vos escoltam,
perque sou el millor de la nostra societat". Així també
nosaltres farem país. 

Moltes gràcies, i perdoni que m 'hagi allargat massa, Sr.
President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, en torn de rèplica té la paraula el
president de la Comunitat Autònoma, Sr. Cristòfol Soler.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Cristòfol Soler i
Cladera): 

Gràcies, Sr. President. Sr. Sampol, li he de reconèixer
que jo no sé si ha fet el doctorat en politologia popular, però
quasi quasi. Vaja nivell de coneixement, en aquest sentit!
Tal volta perquè, ningú posa en dubte que el nostre partit ha
viscut uns moments difícils, i vostè tal volta té experiència
en qüestions complexes, com per exemple aquell famós
míting de tancament de campanya a les europees, allà on
parlaven els de Convergencia i Unió, i els deien "aquests no
són de dretes, aquests no són dretes! ", i després d'això
tornar una vegada més a postures radicals, o fins i tot la
situació que deu tenir a dins, i no crec que ens haguem de
recrear en qüestions internes, perquè no és bo per a la
democràcia, perquè jo crec que la democràcia el que
requereix, entre altres coses, són partits forts i en
condicions, això crec que és un bé general per a la
democràcia, però qüestions internes com la de la
incineradora que, ja que hem parlat un poc de tot també, era
el lloc adequat de sortir; pateixen moments difícils interns
a vegades per qüestions concretes, i d'això vostè, com que
en sap bastant, ha pogut donar una mica de visió
politicòloga. 

Ara, també a vegades exageren la nota, exageren
plantejaments, exageren postures. Ha tret exemples
concrets, qüestions concretes que m'agradaria matisar,
perquè dit de la manera que ho diu, pareix aquí que ... Diu
que no hi va haver consens en l'elecció del gerent de la
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Fundació de les Illes Balears per la música: 6 a 1, no hi va haver
unanimitat, hi va haver cert consens, 6 a 1. Favors electorals de
batles, d'assessors, aquestes històries? Miri, jo amb aquest tema
m'estim més no entrar en llistats, perquè podríem contrastar
llistats d'uns amb llistats d'altres, i veuríem que ... en fi, m'estim
més no entrar en aquesta qüestió. 

Anem als temes concrets que ha plantejat després de fer
aquesta anàlisi de politologia, anem a mirar les qüestions
concretes que han plantejat, per intentar donar-li resposta, que
crec que és la meva missió, que és l'obligació normal a un debat
de política general. 

Salari social: Esforc dins el 96, pressuposts del 96, ho
debatrem. 

Política d'habitatge: He manifestat -deu ser la lògic vegada
ja que ho coment al llarg- que farem l' esforç en habitatge de
promoció especial. Desviar recursos d'aquest habitatge de
promoció especial cap a rehabilitació no entra en aquests
moments dins el nostre esquema. Hi haurà previsions quant a
rehabilitació, però l'esforç especial el farem en la promoció
d'habitatges especials, que són les que van dirigides a les capes
desfavorides de la població, amb sous inferiors a dues vegades
i mitja el salari mínim.

Política turística: Primer de tot vull aclarir-li que la previsió
de transferència de l'ordenació turística als consells insulars
-pregunta que m'ha fet d'una manera molt expressa- inclou la
potestat sancionadora. El Govern en aquest moment redacta el
corresponent esborrany, inclou la potestat sancionadora; i jo no
tenc el mínim dubte en aquest sentit, Sr. Sampol, que el Govern
aplica les lleis com toca. S'aplica la normativa sancionadora
com toca. Jo agrairia que si vostè tengués constància que no fos
així, ho faci saber. Crec que les lleis s'han d'aplicar amb totes
les conseqüències, i una llei sancionadora, com és lògic, s'ha
d'aplicar amb les seves conseqüències. 

I que en política turística no hi havia previsions concretes?
He parlat de començar a fer alguns esponjaments. No n'ha
parlat. Vostè parla del que li convé, i no treu les coses que per
ventura no li convenen. Jo ho comprenc, és el joc del debat, la
meva obligació també és entrar en altres qüestions. En aquest
sentit vull dir-li, per una part plans d'esponjament, per altra part
previsió d'increment de la plantilla d'inspectors de turisme, i dur
a terme a partir de l'any 96 un pla especial pel que fa al control
de l'oferta ilAlegal. Parl de compromisos concrets. 

Consell Agrari: Jo crec que és important que el conseller d'
Agricultura tengui aquests debat, obri aquest diàleg dins l'òrgan
adequat, que en aquest cas és el Consell Agrari. No en tenc cap
dubte, i així s'impulsarà. No en tengui el mínim temor. 

Informació europea: Precisament una de les previsions que
vaig anunciar en el meu discurs introductori d'aquest debat de
política general, és centralitzar tot el que és la qüestió europea
per tal de facilitar més la projecció, tant interna com externa, i
en aquest sentit ho tenc clar, i en aquest sentit es dura a terme,
perquè arribi a tots els indrets. I com és lògic, un dels més
importants en aquest sentit és la pagesia; i és un aspecte que no
descuidarem. 

Pla de reindustrialització: Jo sé exactament en aquest sentit
com està la qüestió, he tengut contactes amb associacions
empresarials. Tenim previst al llarg d'enguany treure tota una
sèrie de resolucions que havien quedat pendents. I jo de cara a
un futur tenc ben clar que hi ha d'haver una major coordinació

entre el pla genèric de reindustrialització i l'objectiu 2; i
això efectivament permetrà que es pugui atendre un major
nombre de peticions, aquest és el sentit. Ara, el Pla de
reindustrialització des de la nostra óptica ha funcionat bé; hi
ha hagut peticions, peticions imaginatives, que són les que
s'han d'atendre. Ara, els recursos no són ilAlimitats; això és
una qüestió que hem de comprendre tots, i jo crec que en
aquest sentit podem millorar, coordinant millor el Pla de
reindustrialització amb l'objectiu 2. Crec que d'aquesta
manera podrà ser més racional, més efectiu aquest tipus
d'actuacions. 

En el tema del ferrocarril, en aquest cas vull dir-li que
estam en aquests moments a un pla inversor important. No
contemplam -per què no dir-ho?, ja ho vaig dir, fins i tot és
una qüestió que va sorgir al debat d'investidura, però crec
que es pot repetir- en aquest moment la possibilitat de
transferència del ferrocarril al Consell Insular de Mallorca,
feim en aquest moment unes inversions concretes, i creim
que és adequat continuar duent a terme aquest pla
d'inversions que té previst el Govern de la Comunitat.

 
Així com hi ha temes en què entr, en el que no vull

entrar és a avaluar la política dels batles, perquè això seria
llarg. En podríem parlar aquí de tot color polític. Jo en
aquest sentit no hi entr, Sr. Sampol. No obstant això, també,
en honor a la veritat, em reconegui que el cas de Cala Petita
hi havia informe negatiu de la Comissió balear de medi
ambient. No anem a separar una cosa de l'altra. El que passa
és que hi ha tendència a l'exageració, i per exemple es diu
que a l'Escola d'Hoteleria només hi ha 100 alumnes, quan
n'hi ha 150, és a dir un 50%; i es diu que paguen més de
500.000 pessetes, i no arriben a 300.000, un 50% menys. A
vegades la tendència a l'exageració ens du a aquestes coses.
Parlem de les coses pel seu nom. No diguem que no hi ha
política mediambiental, no diguem que actuam en qüestions
com la de Cala Petita. Anem a reconèixer el que hi ha, que
a qualque moment ho ha fet, però a vegades el fet de tenir
la televisió a davant fa que un procuri no entrar a fer
reconeixements, i procurar ser més parc en relació als
reconeixements. 

En el tema del 5b, una cosa sí que li vull dir, perquè ha
pogut sembrar un dubte d'utilització-no utilització. Miri, el
5b és un programa operatiu controlat per la Unió Europea i
per l'estat membre. No és possible desviar-se d'aquest
programa ni tan sols un poc. No tengui dubte que ens
haguem desviat de les actuacions del 5b. Hi ha uns controls
que asseguren que es destini a les finalitats concretes. En
aquest sentit tengui tranquilAlitat, no ens hem desviat de les
aplicacions que autoritzen els estats membres. Una altra
cosa és que a un determinat moment -i s'ha de reconèixer-
es creàs un excés d'expectatives en aquest sentit, que llavors
difícilment s'ajusta a la realitat material. Ara, no hi ha
desviació de fons.
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En el tema lingüístic; bé, jo crec que ha fet un repàs a
cadascun dels consellers, s'ha centrat especialment en el tema
lingüístic, en el conseller de Cultura, Educació i Esports. Una
vegada més em remet en aquesta qüestió als pressuposts de la
Comunitat Autònoma del 96, a part de les qüestions que no
tenen una contemplació monetaria específica, és a dir que no és
qüestió de recursos, sinó que són qüestions d'una actuació
directa per part del Govern de la Comunitat, com és creació de
determinades entitats -vostè sap que s'han fet els passos-, com
és modificació d'alguns projectes de llei, que també s'han fet les
passes. No anem a quantificar només qüestions concretes. El
Govern per dur una actuació endavant, per dur un programa
polític endavant, hi ha aspectes que són simplement legislatius
i hi aspectes que requereixen una quantificació, que necessiten
uns recursos econòmics. Això es veurà sense cap dubte als
pressuposts del 96, a l'aplicació d'aquests pressuposts, a les
actuacions que es duguin a terme amb els pressuposts del 96; i
que en cap moment per profunditzar en més qüestions, com en
aquesta, com en qualsevol altra en general -i crec que ja ho ha
demostrat també aquest govern- no hi haurà inconvenient en
compareixences per ampliar temàtiques que puguin interessar,
com no hi haurà cap inconvenient en una compareixença
específica per part del conseller de Cultura, Educació i Esports
en aquest sentit, perquè creim que el joc democràtic és així, i
requereix aquest tipus d 'actuacions. 

Jo crec que vostè ha volgut entrar a jutjar conclusions,
actuacions, i ha arribat a la conclusió que no es fa res. No és una
visió ajustada a la realitat, Sr. Sampol. Vostè sap que s'han fet
bastants actuacions al llarg d'aquests 89 dies que du el Govern
de la Comunitat Autònoma. Crec que ha fet una valoració
pessimista que, sense cap dubte, jo no compartesc en absolut. I
això de l'assessor taurí, per acabar, és una competència que ens
ha vengut transferides entre d'altres de les del pacte autonòmic,
no cobra, i com sap vostè, quan hi ha una corrida de bous a les
places, s'ha de nomenar una persona perquè faci el que és ... és
que jo me n'entenc massa d'aquesta qüestió, però no és una
persona que cobri, sinó que són nomenaments simbòlics que es
fan per cada corrida en concret. No anem a exagerar i treure les
coses de solc, que pareix que aquí el Govern de la Comunitat ha
llogat un assessor taurí, no. No anem a exagerar el tema, deixem
les coses en el seu just terme, que vostè aquí ha fet una sèrie
d'exageracions concretes que realment, Sr. Sampol, surten de
solc. Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sr. President. Té la paraula el Sr. Pere
Sampol per replicar el president de la Comunitat Autònoma. 

EL SR. SAMPOL I MAS: 

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. No sé si
he dit que el Govern no fa res. He dit que hi havia consellers
que feien coses. Passa que aquí cadascú està en el seu paper ( ...
), i l'obligació de l'oposició és mostrar les contradiccions entre
un discurs del president i les polítiques reals que practica amb
la intenció de fer una crítica constructiva perquè les pugui
corregir, perquè si no les hi deim, de veritat tendrà molt difícil

corregir-les, perquè els seus segur que només l'alaben, Sr.
Soler. 

I en qüestions internes, tenim per costum no entrar-hi,
sempre que no afectin el Govern. I en aquest moment, al
nostre entendre, està molt tocat, molt debilitat per uns
problemes interns que afecten el Partit Popular. Que tothom
en té, de problemes? Sr. Soler, ja aniria a peu a Lluc tres
vegades vostè, descalç, per només tenir els problemes que
tenim nosaltres. 

I d'assessors, en podem parlar. Miri, aquí no em torni
retreure el Consell Insular de Mallorca, i li agrairia que en
tornar sortir no m'ho retregui, perquè ja no em podré
defensar. Té un portaveu al Consell Insular, que allà ha de
fer les funcions de l'oposició. No faci vostè aquest paper al
Parlament. Però en puc parlar, d'assessors. Demani al Sr.
Pons per gestionar cultura quants d'assessors ha posat.
Cultura i esports ha estat transferit al Consell Insular de
Mallorca. Em vol dir que fan quatre assessors dins Cultura
avui en dia? Avui hem rebut la llista: quatre assessors de
cultura i esports, i cultura i esports estan transferits al
Consell Insular de Mallorca, i encara no han rebut les
transferències en educació. A més a més director general,
secretari general tècnic. Per favor, no em parlin que el
Consell Insular ha nomenat assessors, que n'hi ha manco,
amb més competències, que els que hi havia quan vostès
governaven. No em torni a treure aquest tema, i no em posi
el dit dins la boca del Consell Insular de Mallorca, perquè
el Sr. Morro du recursos humans, i sap tot el que hi ha en
personal, i si trèiem els arbres genealògic, qui més qui
manco, tots els de vostès n'hi tenen algun de colAlocat allà
dins. Per favor, aquí no ens retreguin el Consell Insular de
Mallorca, perquè els haurem de retreure coses molt
desagradables. I de moment, en aquest tema és la primera
vegada que hem parlat, i no en tornarem parlar, perquè
nosaltres miram primer la qualificació de les persones que
no el seu parentesc. Per tant, li agrairia que aquí no tornàs
fer el paper que ha de fer el Sr. Verger al Consell Insular de
Mallorca, i no és cap alAlusió.
 

En el tema de rehabilitació, jo li insistesc -ja n'hem
parlat altres vegades, hem tengut debats, interpelAlacions
sobre el tema- crec que avui més que fer créixer els nuclis
urbans el que interessa és recuperar els cascs antics de les
poblacions que s'estan degradant, tant Palma com
principalment els municipis de l'interior, que vostè sap que
durant uns anys s'han anat despoblant, i que tal vegada una
de les alternatives econòmiques seria promoure la
rehabilitació d'habitatges, que això tornaria a crear un entorn
favorable a una activitat econòmica, i que s'hauria de
pensar. Ja sé que el programa està condicionat per les pautes
que marca el Govern central, però hauríem de fer un
especial èmfasi en la situació especial de les Illes Balears,
en el tema que pel fet de ser unes illes no podem consumir
excessivament territori, i que és necessari intentar
concentrar les poblacions als nuclis urbans que ja estan
consolidats. 

En el tema de turisme, que jo he fet una denúncia molt
forta, ho reconec, faci una cosa, Sr. Soler, demani al
conseller per què no ens ha contestat unes preguntes, unes
documentacions que tenim solAlicitades. Han passat els
terminis des de fa molt de temps. Li demani quines
preguntes són les que no ha contestat, fan referència a
aquest tema. I després en privat li diré el nom d'un hotel
d'Eivissa, que té un nom de sant, i que té tota una planta
ilAlegal, cinquanta apartaments, i vostès ho saben bé, perquè
és d'un conegut seu. Després li diré en privat de qui és. 

Ens parla que han fet actuacions en esponjaments. Jo no
sé quantes residències tenen, però no podran tomar una



DIARI DE SESSIONS /  Núm. 12 / fascicle 2 / 24, 25 i 26 d'octubre del 1995 395

residència cada any. Residències com la de Cala Rajada, que ja
estava obsoleta, només n 'hi havia una, i amb els recursos que
hi han posat, difícilment es podrà dur una política
d'esponjaments, perquè això és una política molt cara, a més a
més. Li parlàrem que no hi ha actuacions previstes en el POOT,
i la veritat és que veim unes actuacions molt tímides. 

Tema de la participació de la pagesia i el diàleg que hi ha
d'haver amb els pagesos: El Consell Agrari du un any sense
reunir-se, i determinades organitzacions pageses encara no s'han
reunit formalment amb el conseller. Sr. Conseller, l'emplaçam
a obrir un diàleg seriós amb tots els consellers, i li he posat un
exemple molt clar de portes tancades que han trobat a
l'administració de la Comunitat Autònoma amb un tema que és
de molt d'nternés per a la pagesia, i que no han trobat la seva
colAlaboració. 

El Pla de reindustrialització està bloquejat. Ens ho diu gent
que ha presentat peticions, i nosaltres dubtam que no s'hagi
desviat tot cap a l'objectiu 2 per complir les previsions
d'inversions que hi havia a l'objectiu 2; si no, no sabem per què
no es compleixen els objectius fixats. 

I li he tret unes anècdotes d'uns batles, efectivament, però
com a exemple que la política urbanística, que no és
competència del Govern de les Illes Balears, ja ho sé, però la
política d'ordenació del territori, la política de protecció del
territori, l'ecodesenvolupament que vostè defensa, el creixement
sostenible, serà impossible i li faran impossibles els seus
mateixos batles si no estan per la labor. I en aquest moment els
seus batles, les seves majories no estan en sintonia amb vostè,
i això és una contradicció que té vostè o el seu discurs, i el seu
partit. I si no hi posa remei, vostè fracassarà, perquè un dels
aspectes fonamentals de la seva política, segons ens ha estat
explicant avui i el dia de la investidura, és la protecció del
territori, és aturar el creixement quantitatiu i anar cap a un
creixement qualitatiu, i si no compta amb totes les institucions
que tenen competències en urbanisme i en ordenació del
territori, simplement fracassarà. Les seves paraules són

totalment buides, i li he posat com un exemple
d'incoherència de vostè amb el seu partit. I hem cridat
perquè hi hagi una unitat de gestió en tots els temes
mediambientals, perquè observam una dispersió en les
actuacions referides al medi ambient que fa Agricultura, que
pugui fer Indústria i que pugui fer Ordenació del Territori.
 

Amb el 5b, no som nosaltres únicament que tenim
dubtes. Els seus batles també, i ara no duc les hemeroteques,
però els seus batles no saben que ha passat amb l'objectiu
5b. Ha sortit publicat aquests dies en els diaris. S'havien
generat unes expectatives importants, i no per simples
dec1aracions, estan publicats. En el tema de l'objectiu 5b
s'han publicat dos o tres volums on hi ha el pressupost
plurianual del 94 al 99, que dins el 95 s'havien de gastar
3.646 milions, 2.000 i busques dels quals, crec que més de
2 . 5 0 0 ,  e r e n  i n v e r s i o n s  p ú b l i q u e s  U n i ó
Europea-Estat-Comunitat Autònoma de les IIIes Balears, i
tothom es demana que ha passat. I vostè ha sortit aquí i no
ha explicat què ha passat amb aquestes expectatives, on són
els doblers de l'objectiu 5b. Aquesta és la qüestió. 

Sr. Soler, per acabar, en tots els temes que siguin de
construcció de país, d'avançar cap a la normalització
lingüística podrà comptar amb el Grup Parlamentari
Nacionalista del PSM. Jo no sé com es pot avançar cap a
aquest camí de consens, aquesta aproximació que vostè
deia. No ens fa por l'aproximació. Reiteram que aquests
grans temes institucionals voldríem que no fossin patrimoni
de ningú. No volem tenir l'exclusiva de la defensa de l'ús de
la nostra llengua, i creim que vostè i el seu partit farien una
gran contribució al país si aconseguissen que una part
important de la societat d'aquestes illes també abraçàs la
defensa del nostre  idioma. Aquesta és una assignatura
pendent que, sincerament. voldríem que aprovàs. Li
desitjam la millor de les sorts. Compti amb nosaltres. Ara,
els mecanismes, els ponts de diàleg qui els ha d'estendre és
voste. Moltes de gràcies.
 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per tancar aquesta qüestió té
la paraula el Molt Honorable President de la Comunitat
Autònoma. 

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Cristófol Soler i
Cladera): 

Gràcies, Sr. President. Sr. Sampol, ha tornat reincidir en
la qüestió interna. Jo quan he d'anar a Lluc a peu hi vaig per
altres coses, i això ho tenc ben clar. A vegades també
exagera temes; una altra exageració, a Cultura no són
quatre, són tres assessors; no anem aquí a incrementar
qüestions. 
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Tema de la rehabilitació: Si aquí partim de la base d'una
necessitat social concreta en relació a la demanda de l'habitatge,
vostè sap la diferència que hi ha per unitat edificada en relació
a la rehabilitada? No som jo el que els he d'anar a dir que anem
primer a cobrir una necessitat social a un determinat moment.
Vostè sap que amb els recursos que es destinen a la creació
d'habitatges de promoció especial, quantes rehabilitacions es
poden fer. Si hi ha una necessitat, anem primer a atendre
aquesta necessitat en concret. Continuen fent esforços com en
fan rehabilitació, però en política s'han de prioritzar recursos,
s'han de tenir en compte programes d'actuació, i en aquests
moments nosaltres actuam en funció d'aquesta priorització. No
és una priorització de rehabilitació arquitectònica, és una
priorització de tipus social, i això li toca més saber-ho fins i tot
a vostè. 

Turisme: Miri, Sr. Sampol, efectivament amb els
esponjaments els recursos que s'hi podrien aportar serien
incalculables. Nosaltres en aquests moments negociam amb
l'administració central la possibilitat de fer actuacions
compartides. No obstant això, li dic una cosa: El Govern de la
Comunitat Autònoma dins l'any 96 començarà a fer actuacions
en aquest sentit, en colAlaboració amb ajuntaments, i creim que
serà factible, i hi destinarem recursos, no tots els que voldríem,
però creim que en aquestes qüestions començar a fer una sèrie
de passes concretes és important, i farem actuacions dins el 96.

Una cosa és el Pla de reindustrialització i l'altra és l'objectiu
2. Precisament per això jo parlava de la necessitat de
coordinació. No és que s'hagin traspassat recursos d'un lloc a
l'altre, sinó que són dos instruments que crec que a la comarca
concreta de l'objectiu 2 s'ha d'actuar d'una manera més
coordinada en aquestes dues qüestions. És simplement una
proposta que he fet en aquest sentit, i així ho mantenc. 

Quant a cooperacions, m'agradaria, perquè només posam
exemples, és la seva obligació, jo ho comprenc, jo també he de
procurar treure qüestions allà on hi pot haver colAlaboracions a
nivell institucional. Miri, el Pla territorial del Pla, crec que en
aquest cas pot ser un exemple de cooperació, en matèria
urbanística, territorial, etcètera, entre el Govern de la
Comunitat, Consell Insular de Mallorca, Mancomunitat del Pla,
i municipis de la Mancomunitat del Pla. Hi ha aquesta voluntat,
anem a dur aquesta experiència de colAlaboració endavant, totes
les institucions implicades. Saben, i d'això en tenen constància
els batles mateixos de la Mancomunitat del Pla, que pel Govern
de la Comunitat Autònoma no estaran. 

En relació al 5b, vull recordar-li que és un programa a sis
anys, a més, no parlam d’un any en concret; i que no hi ha hagut
desviació de recursos. Són uns recursos totalment controlats,
amb uns canals de control adequats, i control tant des de la Unió
Europea com des de l'estat membre. 

I quant al consens, l'oferta genèrica que ha fet, efectivament
jo crec que hi ha qüestions dins aquesta comunitat autònoma
que hem d'aconseguir que siguin qüestions de país, allà on el
diàleg i arribar a postures comunes entre totes les forces

polítiques sigui factible. Hi ha una altra part
importantíssima, allà on hi haurà la confrontació política,
però jo crec que és important en determinats temes -vostè
n'ha apuntat alguns, n'hi pot haver d'altres- fer un esforç
entre tots per separar qüestions de país, allà on hi pot haver
consens, del que és ja qüestió de confrontació, de debat en
sentit de confrontació política. En aquesta actitud, el Govern
hi estarà; que no en tengui cap dubte ningú, perquè és una
postura que ja vaig anunciar al discurs d'investidura. I, com
deia, els comportaments són els marcats al discurs
d'investidura. Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sr. President. I arribats a aquesta hora
del debat, se suspèn la sessió per un temps de deu minuts.

Recomença la sessió en torn al debat sobre l'acció
política i de Govern, que es du a terme tal com està establert
a l'ordre del dia. Té la paraula el Sr. Triay per part del Grup
Parlamentari Socialista. 

EL SR. TRIAY I LLOPIS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr. President
de la Comunitat Autònoma, Sr. Soler, qualcú, no vostè, ha
posat en dubte l'oportunitat d'aquest debat. És oportú? A
més de reglamentari, jo diria que és un on moment per
debatre projectes, actituds, criteris. Que només fa tres mesos
de la investidura del president? No importa, en primer lloc
perquè el president és del mateix partit que fa dotze anys
que governa, i no tres mesos; i per una altra perquè la
política no tan sols és gestió, també és projecte colAlectiu. És
aquella anècdota -sembla ser que real- d'un dirigent, d'un
ministre del Partit Revolucionari Institucional, del PRI
mexicà, que en campanya electoral explicava amb tot detall
totes les obres realitzades, i quan ja duia una llarga relació
va ser interromput per un senzill camperol, que li va
reclamar "menos realizaciones y más promesas". Per tant,
aquest és un moment oportú, útil i necessari per contrastar
des de l'inici el projecte polític del president Soler i les
seves concomitàncies i les seves diferències amb la pràctica
dels dotze anys anteriors. 

Durant els tres mesos que vostè du al front del Govern
de la Comunitat Autònoma, que és el que més ha destacat?,
el manteniment íntegre del govern del seu antecessor, amb
l'excepció del conseller de Comerc i Indústria, Sr. Triay i
Humbert, al qual han destinat -no sé si forçosament- al
Consell Insular de Menorca; la pugna interna del Partit



DIARI DE SESSIONS /  Núm. 12 / fascicle 2 / 24, 25 i 26 d'octubre del 1995 397

Popular, que ens interessa en la mesura que afecti l'estabilitat de
les institucions de la Comunitat Autònoma i la política del
Govern; l'anunci d'una política lingüística més d'acord amb la
Llei de normalització aprovada fa nou anys, i els problemes i
polèmiques que això ha generat; els gestos dialogants i
novedosos del president en relació als sindicats, a l'oposició
política, a les corporacions locals, etcètera.
 

I quina valoració feim d'aquests fets destacables? Quina
lectura política té el manteniment íntegre del Govern? Quina
capacitat de maniobra té el Govern dins el seu partit per
aprofundir a la política lingüística o en altres accions
novedoses? Quines innovacions, quins canvis polítics està
disposa a extreure del diàleg amb les forces polítiques i socials?
Quina és l'actitud del president Soler davant l'herència de
corrupció rebuda, davant els escàndols, que no són història sinó
plena actualitat? 

Aquestes són, entre d'altres, qüestions per plantejar i
reflexionar des d'ara mateix. Són qüestions a la major part de les
quals no trobam resposta en el discurs d'ahir del president, un
discurs en què es produeixen importants distanciaments respecte
de la política del seu antecessor: crítica a les iniciatives
estatutàries fetes des de la discrepància i la confrontació; crítica
a la despesa pública supèrflua, reducció supèrflua; crítica al Pla
d'ordenació de l'oferta turística de Mallorca, que s'ha de
perfeccionar; crítica al model de creixement, prou noves places
turístiques; crítica a la política lingüística, nou anys sense
desenvolupar la Llei de normalització; crítica a la falta de diàleg
social. Per tant, crítiques que compartim, i que queden curtes,
i que vénen a ser un reconeixement tardà de tantes i tantes
paraules dites aquí mateix, i mecànicament derrotades, quan no
objecte de befa i d'agressió verbal quan aquí han estat
exposades. 

Aquests distanciaments, prudents en les paraules, però
sembla que ferms en la voluntat, els apreciam i ens predisposen
cap a un diàleg fructífer. Però hi ha més qüestions prèvies: Per
què és aquí el president Soler, que no encapçalava la
candidatura del Partit Popular ni seguia al que la encapçalava?
Perquè el cúmul d'abusos del Partit Popular al Govern balear,
culminats amb el cobrament de comissions per la concessió del
túnel de Sóller, varen arribar a un punt de no retorn, que varen
forçar la sortida de l'anterior president. Aquí apareix el Sr.
Soler, nominat pel seu partit per succeir-lo. Si aquesta, la
corrupció, era la malaltia, com està ara el malalt? Quin ha estat
el posicionament del president Soler, del seu govern, respecte
dels fets que varen provocar la substitució del president
Cañellas.
 

Aquí trobam un silenci espès que pot ser interpretat com a
continuïsme. Aquí es detecta la força al Govern d'un
canyellisme latent. Sr. Soler, manté sencer el Govern heretat, i
en ell el conseller de Funció Pública, ex-secretari del partit,
destituït, i pedra angular en l'anterior forma de fer política, i
amb un excessiu protagonisme en els informes de la policia
judicial. El conseller d'Economia del president Soler empara la
gestió del Govern a la Societat Balear de Capital Risc en relació
a Bon Sossec, i contribueix a la recerca d'una solució
institucional a càrrec de l'Ajuntament de Palma, quan el batle,
del Partit Popular, és un dels més interessats particularment en
l'operació. El Govern del Sr. Soler, i el seu grup parlamentari,
planteja un recurs d'inconstitucionalitat quant a la Llei de
declaració de ses Salines d'Eivissa i Formentera com a reserva
natural, anant a l'enfrontament institucional per raons ben
notòries per raó de propietat i d'edificació. El Sr. Soler i el seu
grup parlamentari s'oposen a la creació d'una comissió
d'investigació parlamentària sobre el túnel de Sóller perquè les

responsabilitats polítiques ja s'han assumit, segons va dir el
Sr. Rajoy a La Vanguardia, quan és evident que altres
importants dirigents del Partit Popular a les Illes Balears,
presents en aquesta cambra, estan implicats en el cobrament
de comissions ilAlegals procedents de la companyia
concessionària del túnel de Sóller. El Sr. Soler no obre boca
per marcar el seu posicionament quan el Tribunal Superior
de Justicia condemna el Govern a executar la compra de
Can Sales per quasi 400 milions de pessetes, un preu pacta
entre els venedors i el Govern, que sobrevalora el preu de
mercat en quatre o cinc vegades.

Per tant, Sr. President, veim intents positius en els seus
tres primers mesos, i els valoram tal com mereixen, intents
d'anar amollant llast, intents de canvi. Però deploram també
les identificacions continuistes que posen en guàrdia
respecte de la seva anunciada voluntat de transparència i
justícia.
 

Durant el debat d’investidura, 28 de juliol, a determinat
moment li vaig demanar que donàs transparència i justícia
a l'acció del Govern com a tasca prioritària; i vostè dia 3
d'agost va demanar als consellers del seu govern
transparència i el sentit de la política justa, coincidència en
les paraules, en les recomanacions. Però la transparència no
apareix. El dèficit de respostes a les qüestions i
documentacions plantejades per via parlamentària comença
a ser preocupant, els canvis de criteris cap a una major
opacitat summament alarmants. 

Sr. President, la lletra petita de cada dia no concorda
amb els titulars de les grans solemnitats. Per què es nega de
sobte el Govern a permetre el coneixement parlamentari els
noms i guanys dels que treballen per la Comunitat
Autònoma? Com és possible que la nòmina de les
conselleries, dels organismes públics sigui un secret?
Transparència a aplicar també a la contractació d'obres, de
subministres, de serveis, mitjançant la creació d'un registre
de contractes que permeti conèixer el tipus de contractació,
els licitadors, l'adjudicatari, la baixa obtinguda, el preu total
contracte, el termini d'execució, les pròrrogues, les
modificacions, etc., una transparència objectivament
necessària, especialment després de tantes reconvencions al
Govern per part del Tribunal de Comptes en els seus
informes anuals i per avançar en el camí de la transparència.
La reducció d'assessors no incrementarà, suposam, el
nombre d'alts càrrecs, si la política és d'austeritat, se suposa
que el conjunt, la suma d'alts càrrecs i assessors disminuirà
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fortament, i els que es llevin no els trobarem colAlocats en les
empreses públiques? 

És evident que el president Soler es distancia veloçment de
les actituds de fòbia antisindical que el Partit Popular ha
practicat durant l'etapa autonòmica anterior. Hi ha hagut
contactes amb sindicats i patronals, hi ha un programa de
reunions periòdiques, per tant, s'estan establint les bases d'un
diàleg social. Sembla que si encara el Partit Popular pensa que
els sindicats haurien de callar durant 200 anys, frase lapidària
d'un dirigent nacional amb motiu del passat primer de maig, el
Govern no ho practicarà. Però aquest diàleg no pot ser un fi en
si mateix, les reunions no han de ser per dir que ens hem reunit,
no, ha de conduir a compromisos amb els agents socials,
compromisos que jo xifraria en: un pacte per a l'ocupació, com
a prioritat, la subvenció a les empreses hi ha d'anar lligada, és
la garantia de manteniment o d'increment de llocs de feina;
participació dels representants sindicals, de representants dels
treballadors en els consells d'administració de les empreses
públiques; creació del Consell econòmic i social, tantes vegades
rebutjat en l'anterior legislatura en aquesta cambra; contribució,
com és habitual a quasi totes les comunitats autònomes,
econòmica al funcionament ordinari dels sindicats; potenciació
de les polítiques de serveis socials; dotació econòmica d'un
tribunal o comissió d'arbitratge que redueixi l'accés a la
magistratura de treball; creació d'una agencia pública
d'ocupació. Aquests són objectius, fites, per a una política de
diàleg amb els agents socials. Està disposat el president, Sr.
Soler, a corregir el rumb passat i a avançar en aquesta línia?

 

I aquesta centralitat del foment de l'ocupació dins la política
social, com a objectiu d'un diàleg social, la trobam a faltar
especialment en un projecte tan important com és el del
Raiguer, objectiu 2, de la Unió Europea. Tots vàrem fer pinya
per aconseguir la declaració de la comarca del Raiguer com a
objectiu 2, com a zona, com a territori, amb problemes de
desindustrialització; els socialistes i els altres partits hi vàrem
donar suport, vàrem impulsar aquesta iniciativa, els sindicats hi
varen donar suport, els tècnics varen afinar les xifres per
justificar el compliment dels requisits, i aquells que l'havien
d'aprovar el varen acceptar perquè hi havia un ampli acord
polític i social a les Illes Balears. Un cop aconseguirem la
inclusió del Raiguer en l'objectiu 2 tot ha estat diferent. Del
consens polític i social es va passar a I'acció monocolor, a
l'aprofitament partidista des del Govern balear. Avui ja no veim
tan clares les actuacions, no en veim l'objectiu, el criteri de
creació d'ocupació com a exigència per a la concessió de
subvencions, el diàleg ha desaparegut. Som realment davant
d'un projecte, d'avant d'un pla que impliqui prioritàriament una
creació sensible de llocs de feina o presenciarem una vegada
més una variant de l’expoil system, aquest pic a costa dels
pressuposts europeus? ¿No creu, Sr. President, i vostè ho coneix

molt bé, que molts empreses cerquen fortes subvencions per
traslladar-se a polígons industrials del Raiguer sense més
objectiu que la revalorització immobiliària de les
instalAlacions que deixen, però sense l'objectiu d'un
increment d'ocupació i sense cap compromís en aquest
sentit? 

Sr. President, quina polèmica ha provocat vostè,
especialment a dins el Partit Popular, en anunciar que la
Llei de normalització lingüística, aprovada fa nou anys,
s'aplicarà, es desplegarà sense por i sense cauteles
paralitzants, Sr. President. És molt necessari actuar en
l'Administració, en la qual en els nous anys passats no han
fet avançar la normalització: la llengua majoritàriament
utilitzada en el treball administratiu i tècnic és el castellà. Fa
cinc anys que el Tribunal Constitucional va sentenciar la
plena constitucionalitat dels requisits de reconeixement de
la llengua pròpia de la Comunitat per accedir a la funció
pública. Per tant, és ben hora, i, en qualsevol cas,
enhorabona, per l'anunci de la modificació de la Llei de
funció pública, en el sentit que fa dues setmanes
proposàvem aquí, en aquesta cambra, amb gran escàndol,
els socialistes. Sr. President, el fracàs de les actuacions
dèbils, de les actuacions blanes, és espectacular. Donar
temps al temps, conformar-se amb els compromisos de
reciclatge lingüístic. No ha resolt el problema, en absolut. I
com a mostra, un botó, resposta oficial de la Conselleria de
Funció Pública, de fa molt pocs dies, de 1.089 funcionaris
de carrera que componen el cos superior de l'Administració
de la Comunitat Autònoma i els cossos superiors a extingir
per la Llei de funció pública, 71 tenen acreditat el
coneixement de català per l'Institut balear d'Administració
pública, el 8%; dels 206 interins dels mateixos cossos, en
tenen el català acreditat 12, el 6%. Aquests són els
percentatges després de nou anys de Llei de normalització
lingüística i la seva aplicació en l'Administració de la
Comunitat Autònoma. És ben criticable, per tant, la política
duta a terme i ben necessari redreçar-la amb les reformes
legislatives que siguin precises, per tal d'avançar cap a un
bilingüisme real que suposi el coneixement generalitzat per
tots els ciutadans de les dues llengües oficials, el català i el
castellà. Però, Sr. President, la política lingüística no pot
acabar en l'Administració, hi ha de començar, perquè és
responsabilitat directa del Govern, però ha d'arribar a
tothom i especialment al món laboral i empresarial, i molt
especialment als treballadors castellanoparlants, amb
polítiques positives d'integració lingüística d'adults,
polítiques que ajudin a sortir del desconeixement lingüístic.
S'ha aprofitat fins ara suficientment el potencial de
colAlaboració dels sindicats i d'algunes patronals per dur a
terme sense sectarisme, amb autoritat moral, aquesta tasca
tan necessària? La televisió és un instrument de cultura de
masses, d'esplai i de política lingüística, és un instrument
extraordinari, per això, és important conèixer quin és el
model televisiu audiovisual del Govern, pensa promoure un
tercer canal de televisió, com ha defensat el nou director
general de Política Lingüística?, promourà un conveni amb
TV3 de Catalunya per a una delegació a les Illes Balears?,
arribarà a un conveni amb Radio Televisió Espanyola per a
una major programació pròpia?, defensarà la posició
avançada pels dirigents nacionals del seu partit sobre
tancament dels centres territorials de Televisió Espanyola?

La política de benestar social i d 'igualtat que el Partit
Popular ens ofereix no suposa aportació substancial
d'esforços propis. És clar que està bé un pla d'habitatges
dotat amb 8.000 milions de pessetes, 2.000 milions per a
l'any 96, però, Sr. President, quants d'aquests provenen de
l'Estat, del Ministeri d'Obres Públiques, Transport i Medi
Ambient? Digui si és cert o no que aquesta xifra de 2.000
milions per a l'any 96 és deguda a l'incompliment i
acumulació de les xifres no utilitzades en els anys anteriors.
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La política de formació, i atenció a les crítiques de la Unió
Europea reflectides en el seu estudi recentment conegut (Estudio
prospectivo de las regiones del Mediterraneo oeste), un altre eix
de la seva política social, es nodreix íntegrament de fons
exteriors de la Comunitat; efectivament, hi ha una gran
preocupació dels sindicats, i jo crec que de tota la societat,
sobre una bona despesa d'aquests fons, que siguin aplicats amb
eficiència, aquí sí que hi ha una gran responsabilitat, però els
fons són externs a la Comunitat. D'aquests dos plans, en
podríem dir que uns hi posen els recursos i vostè, ja per
endavant, es posa les medalles. I el salari social, després de
tanta resistència, posat en marxa en gran part a càrrec dels
consells insulars, en aquest moment el podem considerar
clarament infradotat. Si aspiram a un 0,7% dels pressuposts per
ajudar els pobres del món, no hauríem de dedicar com a minim
un altre 0,7% a atendre els pobres, els necessitats, els que no
tenen altra cosa a la nostra comunitat, tan rica i tan
capdavantera? La Llei d'acció social, Sr. President, avui per
avui, abans que un reglament, necessita una revisió en
profunditat per actualitzar-la i eliminar-ne o substituir-hi les
parts que han quedat clarament desfasades en aquests darrers
anys. Als joves menors de 30 anys no tan sols se'ls ha de
reservar quotes d'habitatge de promoció especial, que no hauria
de baixar del 25%, se'ls ha de facilitar la inserció laboral, per
això és tan important la creació d'una agència pública
d'ocupació, l'Administració de la Comunitat Autònoma ha
d'incrementar l'oferta pública de places per a la prestació social
substitutòria dels joves objectors de consciència. 

Vostè, Sr. President, parla de la reforma de l'Estatut de 1991
com si res hi tingués a veure, com si vostè hi acabàs d'arribar.
Per al Partit Popular, la proposta de reforma de l'Estatut de 1991
va ser una mesura de pressió per aconseguir els acords
autonòmics del 92, així ho va declarar en nom del Govern la
vice-presidenta, i va dir, a més, que sabien des del
començament que mai no s'aprovarien, perquè aquesta reforma
anava més enllà de les possibilitats de l'article 151 de la
Constitució i de qualsevol altre estatut, inclós el basc, però
vostè, Sr. Soler, passats els acords de 1992, va ser d'aquells que
més va insistir en la reforma de 1991 en els seus discursos com
a president del Parlament, havent mantingut viva una proposta
gue, segons el Partit Popular, havia quedat superada en
aconseguir els acords autonòmics de 1992. Bé està que ara
critiqui aquests tipus de decisions institucionals dient que
exigeixen el consens i que l'enfrontament els fa avortar, però
aquesta lucidesa, aquesta inspiració, no l'ha tinguda fins que no
ha arribat a la presidència, perquè, fins aquests moments, va
afegir llenya al foc sempre que va tenir oportunitat. Sr. Soler,
efectivament, sense grans acords no hi pot haver grans
reformes, grans decisions, però fa tan poc que vàrem modificar
la Llei electoral, per un vot, pel vot d'un trànsfuga, i això és una
gran decisió, fa tan poc que han dut aquí un mecanisme fins ara

excepcional, el recurs d'inconstitucionalitat plantejat pel
propi reglament en una qüestió mediambiental, que cerca
només l'enfrontament amb els socialistes i el beneplàcit de
l'ex-vice-president. Estigui segur que compartim la
necessitat d'acords, ho hem dit tantes vegades suportant les
rialles d'aquesta banda de l'hemicicle, però no només per a
les qüestions estatutàries, competencials, de finançament
estatal, també en relació amb els consells insulars, en
relació amb el Parlament, en relació amb les institucions
pendents, en relació amb el respecte que totes les
institucions es mereixen, per damunt del seu color polític.
Contribuirem, Sr. President, a la culminació de les
competències de l'Estatut de 1994, amb finançament
suficient (Inserso, Universitat, Educació -en majúscules-),
com a objectiu més important de la legislatura. Que
defensarem en tots els àmbits una corresponsabilitat fiscal
autèntica, que cercarem un gran acord per a algunes
reformes institucionals necessàries, com la separación de la
condició de conseller insular de la de diputat d'aquest
parlament, no perquè ara formem part de la majoria del
Consell Insular de Mallorca, perquè ja ho defensàvem amb
anterioritat, sinó per aconseguir un autèntic equilibri
institucional que cohesioni, com deia vostè, que converteixi
les Illes Balears en una autèntica comunitat amb un projecte
colAlectiu comú. 

Vostè, Saule, Saule, camí de Damasc, ha caigut del
cavall, ha vist la llum i ha comprès a la fi que sense grans
acords no hi pot haver grans reformes, en allò que fa
referència a les relacions Comunitat Autònoma-Estat. Però,
en relació amb els consells insulars, encara l'hi veig
perseguint cristians, amb certa confusió de consciència, sí,
però planteja un model antiquat. Les sis competències que
vostè planteja, una menys que el programa electoral del
Partit Popular en les eleccions del mes de maig, són, després
de matèria anys d’autonomia, decebents. Efectivament, la
Comissió tècnica interinsular ja s'ha reunit i ha aprovat allò
que vostè anomena la prelació, sí, i ha rebutjat una proposta
que provenia del Consell Insular de Mallorca que feia
referència a la transferència del ferrocarril. Com planteja
l'acord en aquesta qüestió cabdal de la descentralització? Al
ritme que vostè proposa, quants d'anys necessitarem perquè
els consells insulars assoleixin un autèntic pes polític? 20,
30 anys?, quants? 

El veig més preocupat per la coordinació dels consells
insulars, i tots sabem que vol dir coordinar, que per
l'ampliació del seu poder. El veig més preocupat per
erigir-se aquí, la qual cosa consider completament
equivocada, en cap de l'oposició en el Consell Insular de
Mallorca, que pel que es veu, els té traurnatitzats, que en
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avançar seriosament cap a la descentralització. El veig molt
despreocupat del compliment de la Llei de consells insulars,
quan estableix un termini ja complert per regular el finançament
definitiu de les transferències als consells insulars. Aquí
necessitam un salt qualitatiu, hi ha d'haver, a més, una
delimitació clara de competències i evitar duplicitats. Si la
sanitat té la seva seu administrativa i de gestió en el Govern
balear, que faci el Govern tots els programes de promoció de la
salut i totes les activitats sanitàries, però si simultàniament, si
els serveis socials són matèria pròpia dels consells insulars,
eliminem estructures superposades i preparem els consells
insulars per a l'assumpció dels serveis socials de l'Estat, de
l'Inserso. 

Quin és el calendari de transferències, Sr. President? El
projecte de transferència d'agricultura es durà a terme ara o el
mes d'abril?, amb desmantellament de les empreses públiques,
o aquestes reservades al Govern?, amb fons europeus, o aquests
reservats, la seva gestió, al Govern?, amb cost del personal
directiu incorporat, o continuaran mantenint directors generals,
secretaris generals tècnics, consellers en matèries totalment
transferides als consells insulars?, amb previsions oportunes
d'ubicació física o cada vegada estaran més amples en el
Govern balear i més estrets en els consells insulars? Allò altre,
l'Estatut, les competències, a Madrid l'hi ha donat resolt, el PP
l'ha resolt de forma poc airosa, però l'ha resolt, on s'ha de veure
la seva capacitat i la del seu govern és en el projecte de consells
insulars, aquest sí que és un projecte privatiu i singular nostre,
ningú no els el vendrà a resoldre, l'hem de resoldre des d'aquí.

En relació amb el projecte de règim econòmic i fiscal
especial, veig que volen recomençar el procés i deixar de banda
la proposició aprovada pel Parlament i formalitzar un diàleg
institucional de govern a govern, a partir d'un acord que s'ha de
prendre en el Congrés de Diputats. Hi ha molta crispació per
allà dalt, i no és el Partit Socialista qui la hi provoca. No sé com
anirà, hi farem el possible, Sr. President. Però, en qualsevol cas,
també li vull dir que si volen accelerar la presa en consideració
de la proposició de règim econòmic i fiscal especial, facin-ho,
saben que els socialistes som minoritaris en la Mesa del
Congrés de Diputats, com ha quedat ben clar quan se'ls ha negat
la urgència per tramitar una llei de despenalització del quart
supòsit d'avortament, la poden incloure en un ordre del dia
pròxim. Vostè sap quina és la nostra posició, la saben tots els
diputats, la sap tothom. Les nostres propostes en matèria de
compensació de la insularitat no les veim reflectides en aquesta
proposició, per això, no hi donarem suport. Però tampoc no
entenem com el Govern balear pot veure favorablement un
projecte de decret llei que redueix per a molta gent les
bonificacions en transport, quan, si en qualque cosa hi
coincidíem, era que havíem d'incrementar els ajuts, les
bonificacions per al transport de passatgers entre illes i amb la
península, com s'entén aquesta posició del Govern, precisament

quan els socialistes mantenim una actitud crítica davant
d'aquest projecte del propi Govern socialista? 

La visió del president sobre l'economia turística no la
compartim, crec que no és completa i que no és correcta. Hi
ha problemes cabdals que no esmenta: l'estacionalitat, el
creixement, la competència deslleial que suposa l'oferta
ilAlegal. L'estacionalitat és un nus que hem de desfer. Mentre
la nostra gent només faci feina mig any, el nostre model
serà injust i la cohesió social una quimera. Per què no
sumam esforços per fer avanços en la desestacionalització
turística? El creixement, just l'economia ha millorat un poc,
s'ha tornat a disparar. Ho deia fa molts pocs dies un
economista, Miquel Alenyar, en un estudi, des de gener a
aquest moment de l'any 95, estimava el creixement a les
Illes Balears entre 10.000 i 15.000 llits. Són xifres que van
molt més enllà de qualsevol consideració de sostenibilitat.
Xifres que, lògicament, incorporen allò legal i allò no legal,
és la realitat de l'increment d'oferta que ha entrat en el
mercat. Hi fan falta noves polítiques, les aplicades fins ara
són inoperants. El Pla d'ordenació de l'oferta turística no
ordena realment l'oferta turística en relació amb el seu
creixement. I aquest creixement en gran part s'incorpora a
l'oferta no legalitzada, però real. I el Govern no és
belAligerant, no ha estat mai belAligerant fins ara en contra
d'aquesta oferta ilAlegal.

Parlarem una mica d'infraestructures. Quan el Sr. Reus,
era conseller d'Obres Públiques del president Cañellas, va
presentar un pla de carreteres després d'anys de dilacions i
de despeses, i ara, el Sr. Soler, el president Soler, amb el
mateix conseller d'Obres Públiques l'està variant dia a dia,
anunciat-hi dia dia variacions, en aquell pla de carreteres.
Responen, les propostes, al nou pla de carreteres?, tan
malament estava el Pla de carreteres anterior? Si no tenia
solvència, si no estava bé, per què el varen acceptar?, per
què es va aprovar inicialment? I si estava bé, quins elements
han vengut a canviar, a subvertir aquelles determinacions?
Pensam en l'accés a la Universitat, on hi ha una confusió
continua d'informacions; en el Pla de carreteres, una cosa,
el president va fer unes declaracions en un altre sentit, el
director general avui en nom del Govern, parla en un sentit
contradictori al del president. El mateix podem dir de la
programació autovia central, on era un objectiu prioritari
Inca a Alcúdia, en el Pla de carreteres, ha perdut tota la
urgència, no sé si perquè el president és d'Inca i a Inca hi ha
un moviment d'opinió en contra de la variant, i ha guanyat
prioritat l'autovia de Manacor, precisament per la zona de
Llevant, no sabem amb quins arguments, perquè el Pla de
carreteres no prenia decisió i, a més, posposava a vuit anys
més tard la seva posada en marxa. Què és el que ha fet
canviar aquesta opinió? 



DIARI DE SESSIONS /  Núm. 12 / fascicle 2 / 24, 25 i 26 d'octubre del 1995 401

Tota Mallorca demana més ferrocarrils, Sr. President, ho han
dit tots els que hi han intervengut, tota Mallorca demana posada
en servei de noves línies, per molta renovació del material
rodant que es faci en l'actual línia Palma-Inca, irremissiblement
perdrà usuaris si la línia perd el quilòmetre zero de la plaça
d'Espanya de Palma. El Govern, gestor de la competència
ferroviaria, no es pot convertir en l'enemic, en el botxí, del
ferrocarril. Fan molt bé els batles del Raiguer, compleixen amb
la seva representació, quan demanen al Govern el compliment
d'un traçat i d'una estació ferroviària, també el Consell de
Mallorca la va demanar, i moltes altres entitats de tots tipus. És
al Govern, i no a l'Ajuntament de Palma, a qui correspon decidir
sobre el traçat ferroviari, especialment per mantenir-lo a la
plaça d'Espanya, nus de comunicacions, focus de vida urbana,
no es pot reconstruir 500 metres enrera; no facin aquest
disbarat, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Vagi acabant, Sr. Triay, per favor. 

EL SR. TRIAY I LLOPIS: 

Què podem dir sobre les directrius d'ordenació territorial que
no soni a antic o a broma de mal gust? Des de la primera
investidura autonòmica l'any 83 el Partit Popular ens anuncia
les directrius d'ordenació territorial, i així continuam. Fa 90 dies
que el president ens va dir que l'avanç estaria el mes de març,
ahir ja ens va dir que el mes de setembre. Ja hem començat,
com en els darrers anys. Arribarà a agafar, l'atleta, la tortuga?
Per acabar d’animar-ho, el conseller d'Obres Públiques diu que
tanmateix som uns ilAlusos perquè les directrius d'ordenació
territorial no serveixen, no funcionen, no regulen; si que anam
bé, després de tants d'anys! I el president, que ja té el gran
consens social institucional, i nosaltres no en sabíem res, perquè
diu que ha fet una enquesta, i ja que l'enquesta li dona el
consens, almanco ens l'enviï i així sabrem amb què estam
d'acord. Per rematar tanta concreció, la resposta del milió:
Quines són les idees bàsiques de les directrius d'ordenació
territorial? El desenvolupament sostenible i la qualitat de vida,
"sin pecado concebido". 

L'èmfasi que posa en la qüestió mediambiental no es
correspon amb els escassos compromisos que formula, Sr.
President. Fer un pla especial d'àrea natural d'especial interès a
cada illa. Tampoc no hi haurà un avanç mediambiental sense
una política ferma i decidida en matèria de residus, i això
requereix una legislació específica que doni solució a tot tipus
de residus, no tan sols als urbans, als hospitalaris, als tòxics i
perillosos, als de construcció, als procedents d'escorxadors. S'ha
de regular per llei la recollida selectiva implantada amb caràcter
uniforme a tots els municipis, una política de reciclatge que
afavoreixi la seva implantació en els plans directors sectorials
de cada illa, de residus sòlids, que el Govern va aprovar i que
doni prioritat a les indústries que reciclen, a les indústries que
consumeixen productes reciclats, en el marc del Pla de
reindustrialització de les Illes Balears. 

I acab, Sr. President. Moltes gràcies. 

Per tant, Sr. President, coincidim en algunes coses, però ens
en distanciam en la majoria. Vostè manifesta que el gran acord,
el consens, és el camí polític per a les grans reformes
institucionals, i s'autocritica per la passada forma d'actuar,
aquesta ha de ser la forma d'avançar-hi, i aquesta ha estat de
manera constant la nostra argumentació. Per tant, hi coincidim,
així és com s'ha d'avançar. Es congratula d'aquest viratge del

Partit Popular, també hi farem una passa endavant, per
atracar-nos-hi. 

La seva proposta per redimensionar els consells insulars
és insuficient. En els seus discursos institucionals, com a
president del Parlament de les Illes Balears, amb referències
sempre presents als consells insulars ... , ara les torna a
repetir, però les concrecions posen en evidència les seves
reserves mentals al procés descentralitzador. Vostè, per ara,
en aquesta qüestió, no hi aporta novetats ni canvis. 

En política lingüística, l'animam a fer realitat les seves
propostes de recuperació del temps perdut, hi contribuirem
amb iniciatives i propostes. 

El diàleg social no es pot limitar a una operació
d'imatge, ha d'arribar a objectius en matèria d'ocupació i de
benestar dels treballadors.

La component mediambiental d'ordenació territorial del
seu discurs ... 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Triay, hauria de concloure el seu torn, per favor. 

EL SR. TRIA Y I LLOPIS: 

Ja acab, Sr. President, per favor. 

Mantenim, Sr. President, la necessitat d'una regeneració
democràtica de les institucions de les Illes Balears.
Eradicació de la corrupció, contractació transparent i amb
concurrència, eliminació de l' "enxufisme “per ocupar places
en l'Administració i en les empreses públiques, tancament
de l'etapa passada amb el llicenciament polític de tots els
implicats en fets reprovables, irregulars, fins i tot delictius;
esperam que, a pesar del seu silenci d'ahir, dugui endavant
aquesta tasca. Sr. President. Vivim un moment important,
històric, ( ... ) de la nostra curta història autonòmica, que
reclama canvis profunds quant als grans objectius
colAlectius, quant a la forma de fer política. Vostè té
l'oportunitat d'encapçalar aquests canvis. Esper que estigui
a l'altura d'aquest repte i que el Partit Popular estigui en
condicions d'impulsar-los. 

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sr. Diputat. En torn de rèplica, té la paraula
el Molt Hble. Sr. President Cristòfol Soler. 

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Cristòfol Soler i
Cladera): 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr. Triay, fins i tot
vostè quan en qualque tema hi dóna la raó pareix que dóna una
passada, pareix que renya, pareix mentida. Hi ha hagut un
component molt important de discrepància lògica, que, a més,
hi ha de ser, però, fins i tot en aquest petit component que hi pot
haver acord, quan parla de l'acord, pareix que ... , en fi, m'estim
més no ... Miri, no entraré avui en la crítica fàcil que es pot fer
en determinats moments sobre Govern de Madrid, sobre PSOE,
n'hem parlat tantes vegades, fins i tot ens ha tret el PRI al
començament, fins i tot ha tret el PRI (el Partit Revolucionari
Institucional, de Méxic), ens ha sortit amb una anècdota. No
entraré en aquestes primeres qüestions, en aquestes primeres
previsions que ha tret; fins i tot, pel que fa a la substitució de la
Presidència, recordi vostè la substitució en la legislatura
passada del portaveu del seu grup parlamentari, no ho sé, jo crec
que no hem d'entrar en aquest moment en aqueixes qüestions,
miraré d'anar als temes concrets que ha tret, entre altres coses
perquè vostè ha exposat una postura, jo li exposaré la nostra, i
a partir d'aquí, se'n podran extreure les conseqüències, que jo
crec que és el que és lògic, el que és normal i el que toca ser el
debat polític. Crec que, en aquests termes, ens hi hem de
mantenir. 

Reducció d'assessors, no incrementar alts càrrecs: sense cap
dubte. En aquesta qüestió, la reducció d'assessors no ha
d'implicar increment d'alts càrrecs, és una qüestió que el Govern
la té prevista i en pressuposts de la Comunitat Autònoma 96,
serà el moment de determinar aquesta qüestió. 

Diàleg social. Si el president de la Comunitat manté una
reunió amb els sindicats, si el conseller d'Economia i Hisenda
manté reunions amb els sindicats, no feim el diàleg social, no es
fa el diàleg social per sortir a la foto, ho sabem i ho tenim
clarament assumit. Es poden marcar objectius, es poden marcar
qüestions, es poden veure possibilitats de concertació en
determinades qüestions, ara, no plantegem purament un diàleg
com a sortir a la foto. 

El tema del Consell econòmic i social. En una intervenció
anterior, plantejada pel Sr. Grosske, i a vegades aquest tipus de
debat té el problema que quan vols sortir a contestar, a replicar,
o a intentar fer-ho, per què no dir-ho també, un per un, a
cadascun dels portaveus, trobes que la gran major part dels
temes han sortit i tens el perill de repetir-te. En aquest sentit, en
la qüestió del Consell econòmic i social, he manifestat les
previsions que mantenia sobre aquest tema, no és el moment, o
crec que no és moment, de tornar a reproduir-les o les 
don per reproduïdes. 

Sobre el tema de la conciliació laboral. És una qüestió
que al Govern, a dins el paquet de competències que té
previst assumir, li preocupa, ja ha estat mirant quines
possibilitats d'actuació hi pot haver per fer aquest tipus de
conciliació o arbitratge previ; en aquest sentit, s'han facilitat
tant a empresaris com a sindicats els oportuns contactes,
juntament amb tècnics de la Comunitat, perquè se'n faci un
estudi, del que és el Cemac a Catalunya, perquè creim que
pot ser una experiència bona, una experiència transportable,
i és una previsió que hi ha en aquest moment, actuar en
aquesta línia, perquè creim que pot ser un exemple, així en
principi ens ho indiquen tant empresaris com sindicats, com
els propis tècnics de la Comunitat Autònoma. 

L'Objectiu 2. En relació amb l'objectiu 2, m'agradaria fer
una observació precisament de les qüestions que em varen
plantejar tant sindicats com empresaris, l'exemple de
cooperació que em varen posar va ser el de l’Objectiu 2, en
el qual representants del seu partit hi tenen no vull dir una
representació, hi tenen la representació més important. Ara
vostè ha estat tirant a terra avui aquí un exemple de
cooperació de sindicats, empresaris i Administració, com és
l'Objectiu 2, i li dic que ho varen reconèixer tant els
empresaris com els sindicats. 

Polèmica lingüística. De política lingüística, n'hem
parlat, al fet em remet, serà sectorialitzada, hi haurà
participació empresarial, de sindicats, etc. En aquest sentit,
hi haurà plans coordinats. És a dir, no és purament i
internament a l'Administració i a l'ensenyament, és de més
ample abast, va dirigida genèricament a la societat civil. 

Canal de televisió. El Govern de la Comunitat Autònoma
no té cap previsió en aquest sentit. Som una comunitat
autònoma amb recursos limitats i escassos. Difícilment
podrem entrar en una actuació d'aquest tipus. 

Qüestions del salari social, política de formació. Crec
que han estat qüestions tractades d'una manera ampla. Diu
vostè que en habitatges no hi posam ... , com si només hi
posàssim la cara, és que, quan es varen fer les transferències
concretes a la Comunitat Autònoma, les rnasses de recursos
importants són masses que es discuteixen en conferències
sectorials, i els capítols 4 i 7 no entraven en la transferència,
se'ls reservava l'Estat; Vostè sap com funciona l'esquema de
transferències de l'Estat a la Comunitat Autònoma; és que
la transferència està prevista d'aquesta manera. En salari
social, efectivament, s'hi farà un esforç en el pressupost de
l'any 96, n'hem parlat contínuament al llarg d'avui
horabaixa.
 

La reforma del 91, jo personalment la tenc clara, jo
personalment pens que era un bon projecte per a la nostra
comunitat autònoma, era una notable millora de la nostra
autonomia, el que passa és que també hem de ser conscients
del que és possible i del que no és possible. 

Culminació dels pactes del 92. Miri, Sr. Triay, em
conformaria només amb una cosa, que el mateix tarannà,
que la mateixa predisposició que va mantenir el ministre
Joan Lerma davant la qüestió concreta de la universitat, de
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la transferència de la Universitat de les Illes Balears, que, a
més, la va expressar davant dels mitjans de comunicació, que és
la problemàtica de les inversions ... , em conformaria només
amb una cosa, que el Partit Socialista Obrer Espanyol de
Balears tengués en compte això, que el Partit Socialista Obrer
Espanyol, que el seu grup parlamentari, fos conscient del que jo
dic sempre, que no és el mateix transferir la Universitat de
Salamanca a la Comunitat Autònoma de Castella-Lleó que la
Universitat de Balears a la nostra comunitat autònoma. Amb
això em conformaria. El ministre ho va entendre, ho va dir així
davant dels mitjans de comunicació. I miri si em conform amb
poc, que vostès mantenguin aquesta mateixa postura. 

El recurs de ses Salines, també ha estat una qüestió de la
qual s'ha parlat de bon matí. En conseqüència, no entraré més
en aquest tema, vostè sap perfectament quina és la posició, tota
la cambra la sap. He donat les explicacions oportunes, unes
explicacions que, des del nostre punt de vista, són
importantíssimes en matèria de defensa competencial, i en
aquest sentit, mantendrem aquesta postura. 

Creació de l'Agència pública d'ocupació. Possibilitem que,
a dins la transferència d'execució de competències en matèria
laboral, hi vengui ben dotada, que sigui factible, i serà possible.

Pel que fa als temes de consells insulars, ja vaig plantejar en
el discurs d'investidura una proposta concreta de transferències.
El nostre objectiu en aquest moment és dur endavant aquest
bloc de transferències. Crec que si començam a obrir qüestions
distintes, no avançarà ni una cosa ni l'altra. Centrem
primerament els esforços en transferir agricultura, ordenació
turística, protecció de menors en una primera fase, les de la
segona fase; és a dir, no obrim tots els fronts al mateix temps,
perquè en una qüestió tan complexa, i tots sabem que n'és, de
complexa, com més fronts obrim, pitjor. Transferim primer
aquestes qüestions concretes com a objectiu bàsic, que de feina
n'hi haurà. 

I preocupació per coordinació dels consells insulars, en el
nostre tarannà, no se'ns passarà mai pel cap plantejar una loapa.
En aquest sentit, tranquils. No ens plantejarem mai una loapa.
Ara, jo crec que en determinats moments és bo que hi hagi un
intercanvi d'informació, és bo que hi hagi una certa coordinació,
fins i tot jo record que, a la visita institucional, de feina,
protocolAlària, que vaig tenir del Consell Insular de Mallorca,
una de les qüestions que s'hi varen plantejar és que en matèria
de cultura, a pesar de la llei de transferències, havíem de
delimitar exactament que era d'un i que era de l'altre, perquè hi
havia qüestions que no hi quedaven clares, i precisament d'aquí
es deduïa una necessitat d'haver-hi una certa coordinació. No
farem de la coordinació un fi en si mateix, però creim que una
certa coordinació sectorial en determinades matèries, sobretot
quan s'entri en qüestions de més ample abast, sera necessària.

Règim econòmic i fiscal. Aquí els esperam. Nosaltres
som conscients que perquè un règim econòmic i fiscal en
aquest moment prosperi en el Congrés de Diputats és
necessari el seu suport. Cornprometin-se a negociar un
contingut mínim perquè això sigui possible, facin una
actuació decidida en aquest sentit. Nosaltres estam disposat
a seure'ns, perquè el que volem, i ho he dit al llarg tant del
matí com de l'horabaixa, és un règim econòmic i fiscal en
condicions per a la nostra comunitat autònoma; ara, davant
la possibilitat que no fos factible de cap de les maneres, jo
crec que val més tenir un poc manco de règim econòmic i
fiscal que no tenir-ne cap; ho tenim claríssim, això. 

Per la qüestió de la bonificació en el transport aeri,
dilluns horabaixa el conseller d'Obres Públiques té una
reunió a la direcció general corresponent. Hi ha unes
discussions, entre altres coses, en relació amb si és
percentual o si és en pessetes, és una discussió interna que
en aquest moment mantenen les dues administracions i, com
és lògic, allò que fa la Conselleria d'Obres Públiques en
aquest sentit és defensar els interessos de la Comunitat
Autònoma. 

Visió de l'economia turística, que o la comparteix,
estacionalitat, oferta ilAlegal. Tots compartim el problema de
l'estacionalitat, però trobar fórmules màgiques, receptes
màgiques, per solucionar la qüestió de l'estacionalitat no és
fàcil. Jo no vendré mai aquí a prometre que eliminarem
l'estacionalitat, perquè si digués això, enganyaria la gent, jo
no vull enganar en aquest sentit el poble de Balears. S'hi han
de fer esforços, s'hi han de fer actuacions, per anar allargant
les puntes; ara, sortir a comprometre que s'eliminarà
l'estacionalitat, no crec que ningú estigui en condicions de
fer-ho. Sobre l'oferta ilAlegal, he anunciat clarament també
al llarg d'avui horabaixa plans d'actuacions i les previsions
que té la Conselleria de Turisme en aquest sentit. A dins
l'any 96, en el primer semestre, hi haurà actuacions d'un pla
de control de l'oferta ilAlegal.
 

Pla de carreteres. El que és normal és que si es posa un
pla de carreteres a informació pública i si hi ha alAlegacions
raonades, és perfectament normal que un govern entri en la
possibilitat d'acceptar alAlegacions; precisament per això se'l
posa a exposició pública. En aquest sentit, entenc que si
s'han d'acceptar tantes alAlegacions com perquè invalidin el
pla, és una altra qüestió, cosa que pot obligar a retirar el pla,
no és aquesta la posició, no és aquest el plantejament. El pla
pot quedar millorat amb una sèrie d'alAlegacions concretes;
actuem en aquest sentit. 

Sr. Triay, hi ha una cosa que em fa gràcia, i no és que
l'atribueixi a vostès, però el tema del ferrocarril és una
qüestió molt curiosa. Fa set anys, fa sis anys, fa cinc anys,
a ningú no preocupava el tema de Feve, a ningú no
preocupava el tren de Mallorca, tothom en passava, tothom;
poques vegades es varen plantejar debats sobre aquest tema,
poques vegades, Sr. Triay. Quines gestions feren vostès,
internes, a nivell de partit, per millorar aquella Feve
tercermundista que teníem no fa tants d'anys? I pareix que
hem descobert el tren, aquí, a Mallorca, pareix que s'hi ha
descobert el tren quan les competències han passat a la
Comunitat Autònoma. Que la Comunitat Autònoma està
fent un esforç de modernització, que aquest esforç de
modernització és important, i compari la situació d'ara amb
els trens tercermundistes que hi havia fa una sèrie d'anys.
Quines gestions varen fer en aquest sentit? 

Directrius d'ordenació del territori. Vaig manifestar un
pla d'actuacions concretes, vaig manifestar unes previsions,
en aquest sentit, i vaig posar compromisos concrets de
compareixença del conseller d 'Obres Públiques per explicar
cada fita. Mantenc aquest compromís. 
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I sobre allò dels plans especials derivats de les aneis, no és
que només en vulguem fer tres, és que vaig marcar unes
prioritats, vaig dir: a Mallorca, començarem per sa Calobra; a
Menorca, es començarà per Ciutadella Sud, i, a Eivissa i
Formentera, es començarà per ses Salines. Vaig marcar unes
prioritats dels primers que es faran. No és que només en
vulguem fer un a cada illa. 

I la qüestió del reciclatge, se'm va fer una petició quan vaig
assistir al Consell Insular de Mallorca, que, a més és una
qüestió que estava consensuada. entre tots els grups polítics,
que se la inclogués en el Pla director sectorial, en aquest cas, de
l'illa de Mallorca. És una petició que ja vaig manifestar en el
seu moment que seria atesa pel Govem de la Comunitat
Autònoma, perquè és allò que és més normal. Gràcies, Sr.
President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sr. President. En torn de replica, té la
paraula el portaveu del Grup Socialista, Sr. Triay. 

EL SR. TRIAY I LLOPIS: 

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. En
primer lloc, gràcies per totes les respostes que han tengut un
sentit favorable, a les qüestions que li he plantejat. Vostè em
coneix des de fa molt de temps i supòs que sap distingir quan hi
estic d'acord i quan hi estic en contra, i, per tant, no crec que
necessiti que encenguem aquí una bombeta verda i una bombeta
vermella per indicar-li quin és el sentit de l'oferta o del
plantejament que estic fent. 

Jo estic molt content que vostè marqui noves prioritats i que,
per tant, revisi qüestions que no han funcionat bé, i una de les
qüestions que no han funcionat bé és el Pla d 'habitatges, aquí
on hi ha hagut les majors desviacions respecte de les previsions
i de les dotacions econòmiques que les IlIes Balears tenien
assignades, i per tant, donar èmfasi, per la seva part, a un gran
pla d'habitatges ho trob important, encara que es faci amb els
mitjans estatals, ho trob molt important, però no veig que sigui
un esforç propi de la Comunitat Autònoma, no veig que sigui
una política social pròpia a la qual vostès es comprometin, sinó
que simplement és una política de fer allò que esta previst que
es pugui fer. Vostè sap, ho sap el conseller d'obres Públiques,
que una de les tres comunitats que van per davall més enfora del
grau de compliment del Pla d'habitatge o de les majors
desviacions, si se'n vol dir així, és la de les Illes Balears. Per
tant, havent-hi, com n'hi ha, necessitats a cobrir, crec que és un
objectiu primordial cobrir-les. 

Naturalment que no estic d'acord amb les seves
valoracions respecte de la reforma estatutària de 1991. Per
això, estic en plena tranquilAlitat i coherència amb jo mateix,
cosa que no succeeix a vostès, que, per una banda, defensen
una cosa, i, per una altra, la derroten, però he de dir que no
estic d'acord amb aquella proposta, perquè aquella proposta
tenia coses inassumibles, des d'un sistema de concert
econòmic que no és extrapolable, des d'una possibilitat que
el Govern fes decrets lleis que no exigien cap tipus de
convalidació d'aquesta cambra, això no existeix a cap
democràcia, es podien dissoldre els consells insulars per
decisió personal del president de la Comunitat Autònoma i
dissoldre el Parlament. Hi havia una sèrie de qüestions mal
resoltes que feien impossible fer prosperar, fins i tot des del
punt de vista institucional, aquella proposta. I a més, la seva
vice-presidenta ho ha dit ben clar en la comissió, esta escrit
en el Diari de Sessions: "era una arma de pressió prèvia als
acords del 92, i, a partir del 92, va deixar de tenir la seva
virtualitat i el seu objectiu"; per tant, les seves paraules són
massa contradictòries amb la seva, supòs que més directa
colAlaboradora.

 
El Sr. Lerma va ben coordinat amb nosaltres, i li puc

assegurar que allò que ell hagi dit és poc, perquè jo ja he
defensat aquí fa un any, crec que en aquest mateix debat de
fa un any, debat anual, que nosaltres donàvem suport
completament a l'exigència per part del Govern d'un
finançament per a la Universitat de les Illes Balears que
tengui la previsió del seu creixement, perquè és una
universitat immadura, incompleta, no és una universitat
madura, no és una universitat sencera. Per tant, en aquest
sentit, hi estarem d'acord completament, i no veig per que
voste ens ha d'emplaçar d'aquesta manera, com si nosaltres
tenguéssim aquí el calaix ( ... ) tanmateix no tenguéssim el
Butlleti Oficial de l'Estat, però donarem suport completament
a aquesta posició. Per tant, farem quedar malament, si és
necessari, el ministre Lerma, i el farem quedar curt en les
seves previsions. 

El recurs de ses Salines, des d'aquest parlament, va ser
una submissió, un homenatge als interessos de l'anterior
president de la Comunitat Autònoma. En dotze anys
d'autonomia, a aquesta cambra només s'hi han dut dos
recursos d'inconstitucionalitat, dos, el Govern n'ha plantejats
molts, però a aquesta cambra només se n 'hi han dut dos: un
en relació amb la Llei de seguretat ciutadana, aquí on una
diputada del PP tenia un interès especial en fer una actuació
de lluïment personal, a la qual cosa tenia dret, lògicament,
i l'altre, el recurs de ses Salines d'Eivissa i Formentera. Cap
més en dotze anys s'ha plantejat en aquesta cambra. Per què
aquest recurs excepcional? Perquè havien de donar-li una
ditada de mel, perquè li havien de mostrar, a vostè, que
l'anterior president és una persona summament influent dins
el Grup Parlamentari Popular; per això, aquí hi va haver
aquesta votació de confrontació. 

La seva proposta de consells insulars és una proposta
mínima, i si aquesta és el conjunt de transferències que els
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consells insulars reben en quatre anys, haurem perdut altra
vegada l'oportunitat de fer un canvi substancial en aquesta
matèria, sent vostè un president que durant quatre anys ens ha
insistit a tots els diputats en els seus discursos institucionals la
importància dels consells insulars. Si això només són les
transferències que es transfereixen haurà estat un quadrienni
d'involució. Crec que és un doble llenguatge que hauríem
d'evitar. 

Quant a règim fiscal especial, ja sap que nosaltres no hi
volem un paradís fiscal, comprenc que hi ha molts persones que
l'hi volen, però nosaltres no volem un paradís fiscal a les Illes
Balears. Per tant, estam en desacord amb algunes, amb moltes,
qüestions d'aquest projecte. Vostès han optat per una altra via,
han optat pel díàleg directe de govern a govern. Avanci per
aquesta via, els facilitarem que aquesta via no tengui obstacles
i pugui anar endavant, i, en qualsevol cas, estigui segur que
estam disposats a parlar del que sigui, i també d'aquesta qüestió.

L'estacionalitat, crec que és un tema, insistesc, molt
important. Jo no he dit aquí que eliminem l'estacionalitat, jo sé
del que parl, el que dic és que ens posem d'acord a sumar
esforços a tots els nivells per tal de convertir l'estacionalitat, la
lluita per a la disminució de l'estacionalitat, en un problema
central de la nostra comunitat autònoma, i exercim tots els
poders per tractar de trobar solucions a aquest problema.
Aquesta és la proposta que faig aquí, i voldria que vostè s'hi
sumàs i s'hi comprometés. Crec que és la gran preocupació de
la nostra classe treballadora, crec que és el gran problema social
de la nostra autonomia. 

Vostès no estan acceptant simplement alAlegacions al Pla de
carreteres, vostès estan fent-ne un altre, estan fent una nova
programació, totalment, estan decidint allò que en el Pla de
carreteres no estava decidit, estan duent a l'any 96 allò que
estava previst per a després del 2002, estan prenent
determinacions. Per tant, estan marcant prioritats de calat,
bàsiques. Jo crec que això s'hauria de presentar ja d'una manera
formalitzada i amb totes les justificacions precises. 

I quan diu que no ens preocupàvem del ferrocarril quan era
de l'Estat, li diré que si vostès estan fent una política d'inversió
i d'endeutament, com diu vostè, en matèria de ferrocarril, és
perquè el ferrocarril ha vengut amb una dotació econòmica que
ho permet, una dotació econòmica molt sobrada, que els va
posar molt contents, quan els la van donar, de 500 milions de
pessetes cada any, i això no ha caigut del cel; naturalment, aquí
hi ha una bona dotació econòmica per fer política ferroviària, no
per destruir el ferrocarril, no per fer recular les estacions i
treure-les de les poblacions, no, per millorar el ferrocarril,
perquè tengui més usuaris. Escolti'm, serà utòpic o no, vostè ha
anat pels pobles i hi ha trobat l'esperança, nosaltres anam pels
pobles i ens demanen ferrocarrils, li ho dic així; potser el
demani i no saben què val, probablement, però que hi ha una

coincidència de tots els partits per demanar el restabliment
de les línies tancades i la millora del ferrocarril és un fet
palpable, al qual o donam sortida fent aquestes millores i
aquestes inversions o haurem d'explicar molt clarament 
que això no és possible, però aquest sentiment és real. 

Sr. President, jo li deman una llei de residus, li deman
una llei de residus, com existeix a altres comunitats
autònomes, per afrontar des de la legislació els problemes
que hi ha pendents, per poder tenir capacitat d'exigència de
noves polítiques, perquè vostès també comencin a
preocupar-se d'una sèrie de responsabilitats que tenen en
matèria de residus tóxics i perillosos i que no exerceixen,
perquè es doni resolució a problemes no tan sols de residus
urbans, sinó a molts d'altres tipus de residus que no són
urbans i que també contaminen greument el nostre medi
ambient i, per tant, han d'estar situats en aquesta dimensió
mediambiental que vostè vol introduir en la seva política.

 

En conjunt, per tant, Sr. President, li reiteram la nostra
voluntat de dialogar sobre els grans problemes, la voluntat
que hi hagi un més fort impuls al paper dels consells
insulars, no deixi passar aquesta oportunitat, no es limiti, i
menys ho disminueixi, a allò que el programa del seu partit
establia, resolguem ràpidament això, no tan sols que vostès
presentin a la Comissió interinsular les propostes, a voluntat
real de negociar aquestes propostes per convertir-les en
lleis, perquè supòs que aquesta és la voluntat que vostès
tenen, i també és la que nosaltres tenim, per poder com més
aviat millor abordar altres qüestions que siguin encara més
importants per als consells insulars. No podem esperar 20
anys, crec que no seria correcte, crec que vostès no estarien
d'acord que el traspàs de competències de l'Estat a les
comunitats autònomes es dilatàs per un procés de 20 anys o
per un procés de 25 anys, i el que s'està aplicant als consells
insulars, després de 12 anys d'autonomia, és una autèntica
misèria en relació amb el que significa l'Estatut
d'Autonomia vigent, de 1983, modificat el 94, i que la
proposta del 91, que no va ser aprovada, no modificava en
absolut, sinó que ho mantenia. Per tant, aquí sí que hi ha una
gran assignatura pendent que és d'exclusiva responsabilitat
seva, i lògicament dels consells insulars, que han de
negociar amb vostès aquests acords importants. Gràcies. 

(Aplaudiments ) 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula el Sr. Soler. 

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Cristófol Soler i
Cladera): 

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Triay. Miri, vostè
quan parla del Pla d'habitatges ho ha de dir tot. Ha de dir
que aquesta és l'única comunitat autònoma on els habitatges
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de promoció especial els ha de fer directament l'Ibavi. A altres
comunitats hi ha participació privada en aquests tipus
d'habitatges, aquí els ha de fer únicament l'Ibavi. I els
ajuntaments no hi volen entrar. Un que hi va entrar, va ésser el
de Binissalem, quan hi anàrem ja ens ho va dir, pus mai més. 

Sobre la reforma del 91, m'agradaria fer-li un comentari. És
una pregunta que em faig, finalment, estaran vostès d 'acord en
qualque reforma, després de la dels pactes autonomies, del
nostre Estatut d'Autonomia cap a una equiparació amb les
comunitats històriques? És la pregunta del milió, el temps ho
dirà. 

Postura de Lerma, jo deia que em conformava amb la de
Lerma, si van més enllà encara més. El problema és que no
només basta el Sr. Lerma, no només basta el ministre Lerma. Hi
ha, llavors, secretaris d'estat, hi ha Ministeri d'Hisenda,
comencin a fer feina per aquí. És que ... , no sé, a vegades de la
seva intervenció, per una part pareix que afirmes, pareix que un
entra en el tema, i per l'altra, no sé, queda un cert sentiment, de
la seva intervenció, de desesperança. Pareix que es transmet el
missatge de la desesperança. No ho sé, no ho veig d'aquesta
manera. 

Tema del règim econòmic i fiscal, miri, ningú no ha
renunciat a la proposició de llei del règim econòmic i fiscal que
va aprovar aquest parlament. Tornam a oferir aquí que es
ratifiqui aquest no, total i absolut, al règim econòmic i fiscal de
les Balears. Li torn a recordar que el poble d 'aquestes illes
exigeix una fiscalitat pròpia, amb un objectiu: poder competir.
Tenir més competitivitat de cara a aquest final de segle. És una
necessitat ineludible del poble d'aquestes illes. La via directa,
Govern de Madrid, Govern de Balears, és precisament la que
varen exigir vostès en el cas de Canàries. Donin suport, en el
Congrés de Diputats, a la proposició no de llei que hi ha
plantejada en aquest sentit, que, a més, és complementària a la
tramitació parlamentària de la proposició de llei. 

Amb el tema del tren es pot entrar a discutir, a fer
observacions. Jo li dic que la realitat és aquesta. Clar, només
hagués faltat que la comunitat autònoma hagués acceptat la
transferència de la competència de Feve en la situació, en les
condicions, que es trobava aquell servei. Per això ... , és a dir,
si s'hagués limitat una transferència purament al que hi havia,
la Comunitat Autònoma no hagués acceptat mai. Ni bojos, era
un tren tercermundista. Però jo parlava d'abans, abans de la
transferència, se sentia la seva veu, demanant millores
substancials a Feve? Des del 82, i el 83, i el 84, i el 85, i el 86,
es sentia la seva veu sobre aquesta qüestió? Pareixia que no
existia el tren. L'han descobert quan la Comunitat Autònoma ha
assumit la competència, ara se'n donen compte. I li diré una
qüestió més, en relació amb el tren. Estan disposats, vostès, que
Palma tengui el mateix tractament pel que respecta al
soterrament de vies, i em refereix al Parc de les Estacions, que
la nostra comunitat tengui el mateix tractament pel que respecta
al soterrament de vies, que resoldria definitivament la qüestió
del quilòmetre zero, per aconseguir que el Govern de Madrid
doni el mateix suport a la nostra comunitat, doni el mateix
suport a Palma que es va donar a Elx, a Alacant, a València,
quan es va fer tot aquell programa, quan es varen fer totes
aquelles actuacions de soterrar les vies del tren en el seu pas per

dins les ciutats. Donaran, vostès, aquest mateix suport? Es
mouran, vostès, en aquest sentit? Tenen possibilitat
d'actuació, resoldria totalment el problema. Facin esforços.

M'agradaria acabar amb una cita d'Unamuno, que com
vostè sap va pertànyer al PSOE, és una cita que faig amb el
desig que no sigui aplicable aquí. Deia sobre els socialistes,
tienen el alma seca, muy seca. El suyo es un socialismo de
exclusión, de envidia y de guerra, y no de inclusión, de amor
y de paz. Pobre ideal, en qué manos anda el pandero. Esper
que això no sigui la situació d'aquí. Gràcies a tots. 

(Aplaudiments)

 
EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies. Continuam ... Silenci, per favor, i
continuam amb l'ordre del dia. Toca el torn d'intervenció al
Grup Parlamentari Popular, i en el seu nom, té la paraula la
portaveu Sra. Maria Salom. 

LA SRA. SALOM I COLL: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Molt Hble.
President de la nostra comunitat autònoma. 

Intentaré ser un poquet breu en aquest discurs perquè
arribats a aquestes hores del debat, allà on han intervengut
els distints portaveus dels grups parlamentaris amb el
president de la Comunitat Autònoma, sempre el paper que
ha de fer la portaveu del Grup Parlamentari Popular, és un
paper, en certa manera, difícil, en tant que la gent està un
poquet cansada, arribades aquestes hores. Però jo vull que
les meves primeres paraules siguin per deixar molt clar, i
d'una vegada per totes, que el nostre grup parlamentari esta
format per 31 diputats. N'hi ha 16 que són de l'illa de
Mallorca, 7 que són de Menorca, 7 d'Eivissa, i un per l'illa
de Formentera. I som diputats perquè ens vàrem presentar
a les llistes del Partit Popular. I quan anàvem poble a poble,
demanant el vot, ho fèiem defensant unes idees, que estan
reflectides a un programa electoral, i tot això vol dir que
l'acció de govern que s'està duent a terme en aquest
moment, l'acció de govern que duen a terme les distintes
conselleries del Govern balear, no són més que
desenvolupament d'aquest programa electoral del Partit
Popular. I com és natural, i en aquest sentit, el nostre
president, el president Soler, té tot el suport del nostre grup
parlamentari. 

Entrant en quina és la qüestió del debat d'avui, vull
remarcar que aquest debat sobre l'estat de la nostra
autonomia, té unes característiques extraordinàries. Encara
no fa ni tres mesos que el president de la comunitat es va
sotmetre al debat d'investidura. Debat, al llarg del qual, va
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exposar clarament quines eren les seves línies d'actuació i el
programa que volia dur a terme. En el Grup Parlamentari
Popular interpretam aquesta disponibilitat del president,
interpretam aquesta voluntat de voler tornar a sotmetre al
representat dels pobles de les Illes Balears, l'estat de la nostra
autonomia, que només pot generar una reacció, aquella que ens
du a expressar-nos en termes d'agraïment. Perquè, ahir, no es va
limitar només a exposar quin era l'estat de la nostra autonomia,
sinó que va voler analitzar aquests 89 dies d'acció de govern. És
a dir, ha volgut aprofitar aquest debat d'aquests dies per fer un
passem comptes de tot el que s'ha duit a terme. De fet, en el
transcurs d'aquests dies, el Govern, s'ha demostrat que no eren
només paraules o projectes dits en el discurs d'investidura. El
president ha començat a complir la seva paraula. S'ha posat a fer
feina i ha intentat dur endavant coses que va plantejar en aquell
discurs d'investidura. I hi ha realitzacions, hi ha determinades
coses que ja s'han fet. Com per exemple, s'ha comentat aquí, la
reducció dels assessors en un terç, i també la disponibilitat, per
part del president, per respondre aquí en el plenari a les
preguntes que formulin els diputats. S'han previst altres
actuacions, a curt termini, que, aquests dies o la setmana que ve,
es començaran a veure reflectides en el pressupost de l'any
1996, en el pressupost de l'any que ve; o, fins i tot, la iniciativa
de reunir la Comissió Tècnica Interinsular, i aprovar aquest
calendari de traspàs de competències, en dues parts, als consells
insulars. S'han exposat previsions d'un programa, a més llarg
termini, com podria ésser l'Escola Balear de l'Esport, la
biblioteca nacional, l'aprovació de les directrius d'ordenació del
territori, i tantes, i tantes altres actuacions que podria citar. 

El president va parlar d’esperança, i des d'aquí, des de la
tribuna que ocup en aquests moments, i des de la responsabilitat
que tenc com a portaveu del Grup Parlamentari Popular, vull dir
que el grup fa seu aquest esperit. Compartim aquesta esperança,
i a més a més, la compartim d'una manera activa, ja que la gent
de les nostres illes és una gent que sent la nostra autonomia i el
paper que representen els consells insulars com a cosa pròpia
del nostre poble. I que cada dia vol aprofundir més en
l'autogovern. I esper que de la meva intervenció pugui aclarir
aquests fets i l'esperança que se'n deriva. En aquest sentit,
volem aprofundir d'una manera activa en el desenvolupament de
l'Estatut d'Autonomia, per aconseguir un major grau
d'autogovern per al poble de les nostres illes. Som conscients
que de cara al futur això no ho podem fer tot sols, sinó més bé
tot al contrari. Hem d'ésser tots els grups d'aquesta cambra que
per consens decidim aprofundir en un major autogovern, i
coordinat també, com no, amb els interlocutors de Madrid. 

Senyors diputats, això vol dir que si volem més transferència
de competències de Madrid cap aquí, no queda més remei que
tot nosaltres ens posem d'acord sobre el que volem per a les
Balears, sobre el que volem que siguin les illes en un futur no
molt llunyà. Em refereix a la possibilitat que tenim d'arribar al
nostre sostre d'autogovern, d'aconseguir les màximes quotes
d'autogovern, amb un impuls que ha de partir de la convicció.
El president va indicar clarament que l'autonomia de les Balears
és viva, i que ens pertoca. Pot ésser, per tant, que el nostre deure
sigui, a partir d'ara, com a missatgers que som de la identitat de
les Illes, escometre amb voluntat renovada la tasca de
sensibilitzar a la nostra societat sobre la importància que té el
fet d'aprofundir cada dia més en el nostre estatut, en el sentit
d'aprofundir i d'intentar exprimir al màxim, fins a la darrera
gota, aquells pactes de transferències a les comunitats de l'any
92. Guanyar quotes d'autogovern, les que ens mereixem, les que
es mereix una societat viva, dinàmica, àgil, competitiva, i capaç
d'enfrontar-se als reptes d'un model d'una societat basada en la
comunicació tecnològica. 

Segons les estadístiques de l'activitat econòmica de l'any
94, les Illes Balears es situen com la primera comunitat de
l'estat en producte interior brut per habitant, en poder de
compra, en capacitat d'estalvi familiar, i en demanda
interna. Aquestes són tan sols quatre dades ilAlustratives,
perquè n'hi ha d'altres, com per exemple podrien ésser les
següents, les de l'atur, que indiquen que l'any 94 la taxa de
les Balears es va situar en més de sis punts per davall de la
mitjana espanyola, i en un punt i mig per davall de l'atur que
es va registrar l'any 1993. A més a més, som una comunitat
autònoma amb menys despesa en personal públic per
habitant, i amb menys funcionaris per habitant. Jo no
voldria fer una anàlisi simplista, però el que dedueix és el
que poden deduir tots, vivim a una colAlectivitat on la
iniciativa privada és rica i fructífera, on els empresaris i els
agents de l'activitat turística són la base de la nostra
prosperitat i que han sabut apostar d'una decidida, d'una
manera valenta pel disseny i per la qualitat dels nostres
productes. I a la vegada, formam part d'una societat amb
unes institucions públiques que, d'alguna manera, s'adapten
a les tendències que, segons els experts, han d'assolir les
administracions. Tendències com l'austeritat i el control de
la despesa. Aquesta vitalitat civil, i aquesta responsabilitat
pública, ens situen en el millor punt de llançament per
aconseguir que les Balears, com la comunitat més
representativa del model de vida que avui s'estén per
Europa, es faci sentir en el si de les institucions europees.
Sigui cercant camins o canals comuns entre distintes illes de
la Mediterrània occidental, com podria ésser l'Imedoc, o en
fòrums com podria ésser, per ventura, l'Europa de les
regions. ParalAlelament aquesta combinació que formen un
sector privat, emprenedor, i un sector públic que administra
de manera reflexiva, també ens situen en la plataforma
òptima per aportar els nous models de treball de futur.
Aquells que es basen en la seva eficàcia, en l'ús de les
comunicacions, i en l'aprofitament intelAligent de les
tecnologies innovadores. 

Abans he relacionat tot un grapat d'índexs que
reflecteixen la solidesa de la nostra economia. Però no ens
podem oblidar d'un altre indicador, aquell que destaca que
les nostres illes som una de les regions d'Europa amb més
espais protegits, som una de les comunitats del territori
espanyol amb més espais preservats. Un 40% del nostre
territori està protegit. Això vol dir que de cada 100 metres
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quadrats del nostre territori, 40 estan preservats per unes
determinades lleis. Està clar que dos pilars fonamentals
d'aquesta protecció del nostre territori són dues lleis. Per una
part la Llei de costes, i per l'altra la Llei d'espais naturals, que
preserven, per una part, el nostre litoral, i per l'altra, les zones
que formen part de la nostra herència territorial. Però, a més a
més, en un futur hem d'anar incrementant aquest grau de
protecció del nostre territori, i en aquest sentit, el Govern
presentarà en aquesta cambra el text de la futura llei del sòl, que
serà l'instrument que protegirà l'interior de les nostres illes, la
nostra ruralia. A més d'aquestes tres lleis, hi ha unes altres eines
per tractar amb molta cura les zones sotmeses a més pressions
mediambientals. Aquestes eines són les directrius d'ordenació
del territori i els plans especials que desenvolupen la Llei
d'espais naturals. En aquest context únicament voldria ressaltar
que aquest cercle regulador inclou també el Pla d'ordenació de
l'oferta turística de Mallorca, que prest tendran a
Eivissa-Formentera, i Menorca. Un altre aspecte normatiu que
demostrarà la voluntat ferma i clara que el creixement econòmic
no s'ha de basar en el consum de territori, en l'augment de la
nostra oferta turística, o en la degradació d'allò que ens
proporciona la prosperitat. 

El Grup Parlamentari Popular, el meu grup, desitja al
Govern balear que es duguin a bon terme les negociacions que
en aquests moments hi ha en marxa per tal de signar un conveni
amb el Ministeri d’Administracions Públiques, el conveni marc,
que permeti l'aplicació del segon pla d'embelliment de les zones
turístiques. Un pla que possibilitarà la inversió de molts de
milions de pessetes dins l'any 96, i, si fructifiquen les
negociacions, tal vegada podríem arribar a les xifres del darrer
pla, allà on les tres adrninistracions, l'administració central,
l'administració autonòmica, i l'administració local, hi varen
participar. 

Segons les estadístiques ni l'any 94, ni l'any 95, l'evolució
econòmica positiva de les Balears s'ha basat en l'expansió del
territori, ni en un descens dels serveis que oferim a la nostra
demanda turística. En conseqüència, indicar que la nostra
identitat socio-económica ens remet a un model basat en un
creixement sostenible, en els valors mediambientals, i en la
qualitat. No és un desig, és una realitat. Una realitat que
confirmen els fets, les estadístiques, i totes les anàlisis
econòmiques. És obvi que un model territorial qualitatiu, és
l'únic que s'adapta a la voluntat del poble de les Illes. I  més
enllà encara, a la voluntat dels clients de la nostra principal
indústria, la turística. Any rera any, les enquestes sobre opinió
turística destaquen que els turistes en els seus dies de vacacions
volen bon clima, paisatge agradable, i un mediambient
preservat. Treballar des de les institucions, i des del sector que
formen els agents turístics ja ha començat a donar els seus
fruits. Enguany, la temporada turística ja s'ha allargat, s'ha
començat a fer realitat aquell vell somni que sempre es posaven
els implicats en el sector turístic. Allargar la temporada
turística, combatre l'estacionalitat, i aquest fet s'ha aconseguit
millorant la qualitat de la nostra oferta turística i no
incrementant el consum del nostre territori. 

Som una comunitat rica que, més a més, està ben
encaminada a conservar aquesta riquesa. Però això no ens ha de
fer tapar els ulls. I també hem de veure que hi ha determinats
colAlectius que necessiten d'un especial esment per part de
l'administració autonómica, i també per part de les altres
administracions. Hem de tenir en compte que tota societat
madura ha de saber diagnosticar i detectar els desequilibris

inherents al seu creixement. Des del Grup Popular aposta m
d'una manera decidida per millorar la cohesió social, en el
mateix sentit que anunciava ahir el president Soler. Perquè
hem de tenir en compte el colAlectiu de persones que han
quedat fora del mercat laboral, hem de tenir en compte que
és precisament aquest colAlectiu de persones que necessita
d'uns majors estímuls, i que ha de comptar amb uns
instruments socials adients per evitar caure en el que els
sociòlegs denominen la pre-marginació. Aquesta visió
entorn de la cohesió social, es basa sobretot en dues
qüestions, per una part la necessitat de facilitar l'accés a
l'habitatge dels sectors més desprotegits, i a la vegada
impulsar que sigui la formació la força capaç de recuperar
els segments de la població més afectats per l'atur. Com ja
s'ha destacat, els dos instruments per escometre aquesta
tasca són el Pla d'Habitatge i el Pla de Formació
Ocupacional. 

En primer lloc, el Pla d'Habitatge preveu oferir uns
1.500 habitatges de protecció oficial en règim especial.
Encara que la dimensió concreta d'aquesta oferta està
supeditada a les disponibilitats del sòl urbà, i a les directrius
del Pla d'Habitatge, que per al període que va del 96 al 99,
elabora en aquests moments el Ministeri. L'Ibavi serà el
principal promotor d'aquest pla, en una confirmació del
paper que fins ara ha assolit aquest organisme. Un paper que
va més allà del que seria el rol d'un promotor-constructor,
ja que l'Ibavi manté, des del principi del seu funcionament,
objectius de caire qualitatiu. Objectius de caire qualitatiu
significa que l'Ibavi, al marge de l'impuls a les noves
promocions d'habitatges, centra els seus esforços en la
recuperació del patrimoni d'habitatge social heretada per
l'Estat, en la millora i manteniment del parc d'habitatges
socials, com podien ésser les del Camp Radó, les del
Polígon de Llevant o les de Cas Serres d 'Eivissa. 

D'altra banda, l'Ibavi assoleix com a objectiu clar la
distribució de la promoció d'habitage de promoció oficial en
petits nuclis urbans. És evident que el que es persegueix és
evitar que la ubicació de determinats habitatges urbans
separin la població segons el seu nivell econòmic. La
intenció és totalment contraria a això. Integrar i no separar.
Sense oblidar que la política referida a l'habitatge té en
compte determinats sectors especialment sensibles, com
podria ésser el colAlectiu dels minusvàlids. El nostre grup
parlamentari considera molt positiu que hi hagi una línia
d'actuació per evitar que la població dels nuclis petits hagi
de sortir del seu poble per manca d'habitatge. Hi ha hagut
promocions públiques, no tan sols a Palma, també n'hi ha
hagudes a localitats com Deià, Mancor, Muro, Alaior o
Ferreries, que s'han beneficiat d'una línia d'actuació que vol
ajudar a fixar la població allà on va néixer, o vol ajudar a
fixar la població allà on vol viure perquè hi té la feina.
Podríem parlar, evidentment, de més aspectes de la política
referida a l'habitatge perquè encara n'hi ha més que reforcen
arguments per actuar sobre l'habitatge, vol dir incidir sobre
la cohesió social. 

Però ara, em vull referir al pla de formació ocupacional
que preveu una actuació coordinada entre administració
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autonòmica, els sindicats, i les patronals. Aquesta planificació
obeeix a una, crec que, radiografia ajustada dels problemes que
tenim i que hem d'intentar resoldre. Abans dèiem que teníem
una economia que anava cap endavant perquè hi ha una
iniciativa privada que ha sabut apostar decididament per una
major qualitat, i per una economia basada en un creixement
sostenible. Però això no seria possible si no hi hagués un
colAlectiu molt important i nombrós de ciutadans que amb el seu
treball han contribuït que tot això fos possible. Evidentment, és
fonamental que l'impuls es doni des de les institucions,
possibilitant una major formació. El pla de formació
ocupacional significa invertir al voltant de 8.000 milions de
pessetes, activar aquesta forca bàsica i paralAlelament fer una
tasca, també, solidària. Es vol actuar amb aquest pla, sobre
persones amb dificultats per accedir a un lloc de treball, les que
pateixen l'atur, i aquelles que, encara amb capacitat, són
excloses perquè tenen entre 45 o 50 anys. Reincorporar tots
aquests colAlectius en el món laboral és facilitar la integració
social, anar amb decisió a impedir que aquest segment situat
perillosament en aquesta barrera de la premarginació, no
augmenti les xifres de la marginació. 

Vull exposar el talant del meu grup en relació a la nostra
entitat cultural. Si una societat és rica s'ha d'ocupar de la
solidaritat, però també és cert que una vegada cobertes les
necessitats vitals, la societat del benestar no pot ésser més que
una societat culta. I la nostra cultura s'identifica, en primer lloc,
amb la riquesa de la nostra llengua. Una riquesa que hem de
conservar, fomentar, fer créixer i donar-li el paper que crec que
es mereix. I a més a més, ho hem de fer amb normalitat. I
normalitat vol dir que qualsevol expressió en la qual intervé la
paraula s'ha de fer realitat en la llengua pròpia, en les modalitats
que formen part de l'herència del nostre poble, dels mallorquins,
dels menorquins, dels eivissencs, i dels formenterencs. En
conseqüència, normalitat també es tradueix en l'ús de la llengua
per part dels funcionaris, d'una manera gradual, en funció de la
seva categoria i del seu lloc de treball. Normalitat en l'ús de la
nostra llengua. 

Senyores i senyors diputats al llarg del dia d'avui s'han pogut
contrastar opinions, maneres diferents de veure la política i de
les solucions que es poden donar a l'hora d'intentar resoldre els
problemes que afecten la nostra comunitat. Esper que el camí
d'arribar al màxim d'acords possibles per obtenir quotes més
amplies d'autogovern, defensat pel nostre president i pel nostre
grup, el podem recórrer tots junts, i que es concreti en l'actuació
diària de tots i cadascun de nosaltres. Aquest és el plantejament
que defensa el Grup Parlamentari Popular. 

En aquest sentit, president Soler, comptes amb tot el suport
del teu grup parlamentari. Moltes gràcies. 

(Aplaudiments) 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies. Sr. President, té vostè la paraula.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Cristófol Soler i
Cladera): 

Sr. President. Sra. Salom. Quan arriben aquests moments
del debat, solen ésser també els moments en que un està ja
més cansat, les hores pesen, però, sense cap dubte, és un
moment per agrair el suport al grup parlamentari. Al grup
parlamentari, que dóna suport a l'actuació del Govern de la
Comunitat Autònoma, en aquest sentit, i així ho he deduït
d'una manera clara de la intervenció que ha fet la portaveu,
els elements troncals, les qüestions dins el que és bàsic, la
totalitat, en definitiva, del discurs inicial fet, són assumits,
com toca ésser, pel grup parlamentari.
 

El primer caire, l'aspecte de la identitat institucional,
amb l'objectiu d'aconseguir més quotes d'autogovern per al
nostre poble, vertebrar, efectivament, els consells insulars,
i major consciència autonòmica a la societat civil. Al mateix
temps que projectar la nostra comunitat autònoma envers d
'Europa. Identitat, també, sòcio-econòmica amb un model
de desenvolupament sostenible, l'adequat, l'idoni per poder
continuar el nivell de benestar del poble de les Illes Balears.
Identitat cultural també, reconeixent el paper de la nostra
llengua, desplegant la normalització lingüística, duent a
terme les actuacions previstes en tots els àmbits. I també
l'aspecte de la cohesió social, quan una societat arriba a un
cert nivell de renda i riquesa, és important fer més èmfasi en
aquesta qüestió. És important dur a terme actuacions com
les que ha previst el Govern de la Comunitat Autònoma, en
matèria d'habitatge, en matèria de formació ocupacional. I
des d'aquesta identitat de criteri entre el Govern i el grup
parlamentari, simplement expressar, una vegada més al meu
grup, al Grup Parlamentari del Partit Popular, la seva
postura, el seu suport a les iniciatives, a l'actitud del
Govern. 

Moltes gràcies, Sr. President. 

(Aplaudiments) 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sr. President. 
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Arribat el punt final d'aquesta sessió, i abans de
suspendre-la, informar a tots els grups parlamentaris que poden
presentar propostes de resolució davant la Mesa de la Cambra
en un temps de 30 minuts, tal com preveu l'article 169, en el
Registre. Després de concloure aquest temps es reunirà la Mesa
per fer-ne la qualificació, que serà una volta determinada la
seva congruència amb el debat produït. A continuació, seran
remeses a tots i cadascun dels grups parlamentaris, per
començar demà la sessió plenària, tal com està previst, a les
onze del matí.
 

S'aixeca la sessió.
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